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 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

 
 

( TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالم -فعالية طريقة التفكير
 في ترقية المهارات اللغوية
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 استهالل
  َأفاََل يََتَدبَُرْوَن الُْقْرأ َن َولَْو ََكَن ِمْن ِعْنِد غَْْيِ هللا

ا   لََوَجُدْوا ِفْيِه اْخِتاَلفًا َكثِْْيً

 (28)سورة النساء : 
 

 
 

َّنا َأْنَزلْنَاُه قُْرأ ًَّن َعَرِبيًّا لََعلاُُك ثَْعِقلُْونَ 
ِ
 ا

 (8)سورة يوسف : 
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 داءــإه

ىل   ز شافعي احلاج ووادليت العزيزة خليفة احلاجةوادلي العزي ا 

 يف تربيىت اجلهد واال جهتاد اذلين بذال 

 وزويج احملبوب ثربيز نور ادلينوف

سوانطا خواين يودي س يتياوان وهادي ا   وا 

صالح اخلْي   ةوأ خوايت أ يليس س يتياوايت و ا 

بن أ يخ احملبوب ديونغا أ ييك فوترى س يتياوان  وا 

 

ىل أ ساثيذي اذلين أ دين  جالالا   هلم ابلكثْي ثقديرا وا 

ىل   من مه عندي يف مقام ال خ وال ختا 

 مودة وثقديرا ورغبة يف التقدم العمل 

ىل اذلين حيرصون عىل اللغة العربية حرصهم   ا 

 عىل وجود ال مئة وبقاهئا
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الذي وىو ،والنور الظلمات وجعل واألرض السموات خلق الذي هلل احلمد 
 األنبياء أشرف على والسالم والصالة ،ادلقيد الوقت دون عبده على ورمحو نعمو أعطى

 .الرامحُت أرحم يا برمحتك أمجعُت وأصحابو آلو وعلى وادلرسلُت
-TTW/Think) الكتابة –الكالم -فعالية طريقة التفكير" البحث ىذا إن 

Talk-Write ) بحث تجريبي في البرنامج الخاص ) ترقية المهارات اللغويةفي
" لتعليم اللغة العربية في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج(

 تعاىل اهلل بفضل واجتهاد جهد بكل تجاد أن بعد اليوم كتابتو الباحثة امتت قد الذي
 إجياد على ةالقدر  للباحثة ما ،واحلقيقة. واألفكار األوقات من كثَت إىل حيتاج أنو كما
 يف الباحثة أرادت ،فلذا. اإلخوة ىؤالء ومساعدة تعاىل اهلل بعون إال وإكمالو البحث ىذا
 : منهم والتقدير، الشكر حضرهتم إىل تقدم أن اجملال ىذا

 إبراىيمموالنا مالك  اجلامعةإمام سوفرايوغو احلاج، مدير  الدكتور األستاذ مساحة
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج

موالنا مالك  جامعة العليا الدراسات كلية عميد مهيمُت، الدكتور األستاذ ةمساح
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراىيم

 جامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس نور، صاحل شهداء الدكتور األستاذ مساحة
 .اإلسالمية احلكومية ماالنج إبراىيمموالنا مالك 

الباحثة علميًا وعملياً  رف األول الذي أفادح اذلدى، ادلشمساحة الدكتور مفتا 
ووجو خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء 

 م الشكر والتقدير.اهلل خَت اجلزاء ومن الباحثة عظي منو، فلو من
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ز لساين عن إبراىيم، ادلشرف الثاين، فحقًا يعح آدم مساحة الدكتور فيصل زلمود
لباحثة كل العون والتشجيع طوال فًتة إعداد ىذا البحث فلم تقديره فقد قدم لشكره و 

ضلو مبناقشة ف، وكان لتايبخل بعلمو ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحثة وتوجيهه
ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحثة فلو مٍت خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم 

 الثواب واجلزاء.
امعة لعليا قسم تعليم اللغة العربية جباررين يف كلية الدراسات اوعلى مجيع احمل

موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير 
 على ما قدموه من العلوم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل عٍت خَت اجلزاء. 

ول واألستاذة مملوءة األ فصل "ل" حة األستاذ الدكتور نور ىادي كوىلمسا
فصل "ل" اخلميس، اللذان يعطيان الفرصة العظيمة لتطبيق الطريقة ادلختارة  الصاحلة كوىل

ساعدوين يف الطالب "ل" األول واخلميس الذين يف حبثي يف فصوذلما وكذلك مجيع 
 تطبيق ىذه الطريقة ادلوجودة يف حبثي. فأشكر ذلم شكرا جزيال وعظيما.

 ومجيع ،القرآن حتفيظ ىيئة يف األحباء واألصدقاء واألستاذات ةاألساتذ مجيع
 مبٌت يف ألصدقائي خصوصا (Women Tahfidz Centre) للبنات احلفاظ مجعية أعضاء
جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  العايل أمبيل سونن معهد يف الكربى خدجية

ألفية الشرفة، و مفتوحة  رية، وسييت حو أولئك ىن : حلفة النبوية،  ،احلكومية ماالنج
 وادلربيُت وادلشرفات وادلشرفُت واألستاذات األساتذ ومجيع بركة، وكذلك نورما يونيتا.

جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية  العايل أمبيل سونن معهد يف وادلربييات
انتهاء كتابة  كل الشكر والتقدير على كل مساعدهتم ودعائهم حىت. أقدم ذلم  ماالنج

 حبث العلمي بسهولة.
وأصدقائي وكل من ساىم يف إخراج ىذا العمل ادلتوارع إىل  وألشقائي وزمالئي

خصوصا مجيع أصدقائي احملبوبات فصل "ج" سنة  ،خَت الوجود ولو بكلمة تشجيع



vi 
 

م يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج، ذلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان. إبراىيم

 امسو ذكر مل ودلن، ريصغ منذ ينو علم الذين وعائليت لوالدي اجلزيل والشكر
. ومقاصدىم أعماذلم وخلوص صنعهم حسن على اجلزاء خَت اهلل زاىمج فواحدا واحدا
 .آمُت ،عامة القارئُت ولسائر خاصة ةللباحث نافعا البحث ىذا جيعل أن اهلل عسى

 
 "اإلحسن إلا  اإلحسن جزاء هل"
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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية

 تقرير المشرفين
احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 األنبياء وادلرسلُت وآلو وصحبو أمجعُت.
 بعد اإلطالع على البحث التكميلي الذي حضرتو الطالبة :

 : ُلْطِفَية ِعَنايَايت   اإلسم
 ٕٛ٘ٓٓٚٓٔ:  رقم التسجيل

( TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -فعالية طريقة التفكَت:  موروع البحث
)حبث جترييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة  ترقية ادلهارات اللغويةيف 

 .العربية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(
 وافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس اجلامعة.

 ادلشرف الثاين     ادلشرف األول
 

 مود آدم إبراىيمالدكتور فيصل زل    الدكتور مفتاح اذلدى
 رقم التوظيف :  ٕٖٕٕٖٜٓٓٔٓٓٓٓٓٔٚٔ رقم التوظيف :

 يعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 الدكتور شهداء صاحل نور

 ٕٕٜٓٓٔٔٓ٘ٓٓٙٓٔٓٚٔ:  رقم التوظيف
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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج
 دراسات العليا قسم تعليم اللغة العربيةكلية ال

 لجنة المناقشة من طرف عتمادإلا
 عنوان البحث :

 ( TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -فعالية طريقة التفكير
 ترقية المهارات اللغويةفي 

 )حبث جترييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية 
 مية احلكومية ماالنج(يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسال

 حبث تكميلي لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم اللغة العربية
 

 ٕٛ٘ٓٓٚٓٔرقم التسجيل :    إعداد الطالب : ُلْطِفَية ِعَنايَايت 
قد دافعت الطالبة عن ىذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة ادلاجيستَت يف 

 م.ٕٕٔٓأبريل  ٕٓيوم اجلمعة،  ليم اللغة العربية، وذلك يفتع
 وتتكون جلنة ادلناقشة من السادة األساتذة :

 :________ التوقيعرئيسا ومناقشا،      الدكتور زلمد موجب -ٔ
 :________  التوقيعمناقشا،  زلمد سليمان األستاذ الدكتور زلمد شيخون -ٕ
 :________ التوقيعمشرفا ومناقشا،      الدكتور مفتاح اذلدى -ٖ
 :________ التوقيع فا ومناقشا،مشر   فيصل زلمود آدم إبراىيم الدكتور -ٗ

 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا

 
 

 الدكتور مهيمُت األستاذ 
  ٖٖٜٕٜ٘ٓٓٔٓٛٔٔٔٔٙ٘ٔرقم التوظيف :
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ةإقرار الطالب  

 أدناه، وبيانايت كاآليت : ةأنا ادلوّقع
 : ُلْطِفَية ِعَنايَايت   اإلسم

 ٕٛ٘ٓٓٚٓٔ:  رقم التسجيل
   مبنطقة   (Deket)بناحية ديكيت  (Plosobuden)قرية فلوسو بودين :  العنوان

 الموجنان جاوى الشرقية
أقرر بأن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة ادلاجستَت يف تعليم 
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 ت عنوان :حت
 ( TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -فعالية طريقة التفكير

 ترقية المهارات اللغويةفي 
)حبث جترييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك 

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(
ليف اآلخر. وإذا ادعى أحد وما زورهتا من إبداع غَتي أو تأحضرهتا وكتبتها بنفسي 

استقباال أهنا من تأليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، 
ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 اخلاصة والجيربين أحد على ذلك. ىذا، وحرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت 

 مٕٕٔٓأبريل  ٜماالنج، 
 توقيع صاحبة اإلقرار

 
 ُلْطِفَية ِعَناَييِتْ 
 ٕٛ٘ٓٓٚٓٔرقم التسجيل : 
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 مستخلص البحث
-TTW/Think-Talk) الكتابة –الكالم -فعالية طريقة التفكَت. ُٕٕٔٓلْطِفَية ِعَنايَايت، 

Write ييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف )حبث جتر  ترقية ادلهارات اللغوية( يف
. رسالة ادلاجستَت، كلية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(

 الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 ادلشرف األول : الدكتور مفتاح اذلدى، 

 إبراىيم. آدم زلمود وادلشرف الثاين : الدكتو فيصل
(، TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -طريقة التفكَت:  الكلمات األساسية

 .ادلهارات اللغوية
 Martinisعند  (TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالم -طريقة التفكَت

Yatim dan Bansu I. Ansari   طريقة اليت تساعد الطالب يف التدريبات اللغوية الىي
ة وادلكتوبة بطالقة ودقة. استخدم ىذه الطريقة تستند وأنشطة اإلختبارات اللغوية ادلنطوق

أن التعليم ىو سلوك اإلجتماعي، يشجع الطالب للتفكَت والكالم مث يعربمها يف  إىل
مهارة الكتابة وممارسة  يف ترقيةستخدم ىذه الطريقة تبطة بادلوروع ادلعُت. وتالكتابة ادلر 

ه وارب تتمكن الطالب أن يًتكوا البحث قبل يعنها. ىذه الطريقة يقبل تدو  اللغة بطالقة
بالكتابة، ومع ذلك، ىذه الطريقة تساعد الطالب يف مجع وتطوير أفكارىم من خالل 

 .زلادثة منظمة
تطبيق يتم ( كيف ٔ، فهي )يهدف ىذا البحث لإلجابة على األسئلة التالية

ادلهارات اللغوية  يف ترقية (TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالم -طريقة التفكَت
يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

يف  (TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالم -التفكَتلية ا( ما مدي فعٕماالنج، )
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-TTW/Think-Talkالكتابة ) –المالك -التفكَتما مدي فعالية ( ٖمهارة الكالم، ) ترقية

Write) مهارة الكتابة. يف ترقية 
إن ادلدخل وادلنهج ادلستخدم ذلذا البحث ىو ادلدخل الكمي بادلنهج التجرييب. 

 حيث استخدمت الباحثة رلموعتُت، رلموعة رابطة ورلموعة جتريبية.
الكتابة  –مالكال -التفكَتطريقة تطبيق ادلعروفة أن استنادا إىل نتائج التحليل 

(TTW/Think-Talk-Write) مبراحل ادلنظمة من التمهيد وادلقدمة،  بدأت الباحثة
(، TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالم -واألنشطة الرئيسية بتطبيق طريقة التفكَت

حيث طلبت ادلعّلمة الطالب لتفكَت ما يوجد يف الصورة فرديا، مث تعبَت األجوبة شفهيا 
ىذه الطريقة ن وإواإلختتام. تعببَت كتابيا فرديا، والوظيفة قشة، وبعدىا من خالل ادلنا

أقل من  -ٙٚ،ٖبنسبة على أن نتيجة "ت" : ليس ذلا فعالية يف تعليم مهارة الكالم 
كذلك يف مهارة و أو أن فروض البحث مردود،  مردود 1مقبول أي أّن ه 0 فـ ه ٕٔٚ،ٔ
 1مقبول أي أّن ه 0 فـ ه ٖ٘ٚ،ٔأقل من  -ٖٛ،ٗبنسبة على أن نتيجة "ت" : الكتابة 

أو أن فروض البحث مردود ألن قيمة اللغة العريبة لطالب فصل الضابط أعلى من  مردود
 فصل التجرييب.
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 مستخلص باللغة اإلنجيليزية
Inayati, Luthfiyah, 2012. Effectice Application of Think-Talk-Write/TTW Method to 

Improve Language Skills (Applying at Program Khusus Perkuliahan Bahasa 

Arab Islamic State Universities Maulana Malik Ibrahim Malang). Thesis. Post-

Graduate Program of UIN (Islamic State Universities) Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

The First Advisor : Dr. H. Miftahul Huda, MAg 

The Second Advisor : Dr. Faisol Mahmoud Adam Ibrahim 

Keywords : Think-Talk-Write/TTW Method, Language Skills 

The Think-Talk-Write/TTW method according to Martini Yatim and Bansu I. 

Ansari, is a method that helps students in vocational training and language training in 

spoken and written language well and smoothly. This method is used based on education 

is one of social behavior، in which students are required to think, speak and write in 

expressing a particular topic. This method is used to improve writing skills and practice 

the language fluently before writing. This method allows students to determine the core 

of the discussion before the students write them down. However, this method helps 

students to gather and develop ideas through conversation correct.  

This study aims to provide answers to the formulation of researc, such as (1) how 

the application of the method of Think-Talk-Write / TTW in improving language skills in 

PKPBA MALIKI UIN Malang, (2) the extent to which the effectiveness of the method of 

Think-Talk-Write / TTW in improving speaking skills, (3) the extent to which the 

effectiveness of the method of Think-Talk-Write / TTW in improving writing skills.  

This study uses a quantitative approach to the methods of experimental research، 

where researchers use two groups، one experimental and one control class.  

Based on the analysis method is known that the application of Think-Talk-Write / 

TTW began with a regular stage of opening، the core of the event include an explanation, 

the application; where teachers implement the steps in the method of Think-Talk-Write / 

TTW, the students think about what is drawn individually, students express answers 

orally through discussion، then the form of individual posts, assignment and closing. This 

method has no effect on student learning outcomes in speaking skills based on the 

calculation of the formula T-table that says that the value of T = -3,76 is less than 1,721, 

then H
0
 is accepted and H

1
 is rejected, then the hypothesis is rejected. Similarly, the 

writing skills based on the calculation formula T-table that says that the value of T = -

4,38 is less than 1,753 then H
0
 is accepted and H

1
 is rejected, then the hypothesis is 

rejected. This is because the quality is higher than the control group experimental class. 
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 Metode Think-Talk-Write/TTW menurut Martini Yatim dan Bansu I. Ansari, 

adalah metode yang membantu mahasiswa dalam pelatihan keterampilan bahasa dan 

kegiatan pelatihan bahasa secara lisan dan tulisan dengan baik dan lancar. Metode ini 

digunakan berdasarkan pada pendidikan merupakan salah satu perilaku social, dimana 

mahasiswa dituntut untuk berpikir، berbicara dan menulis dalam mengungkapkan suatu 

topik tertentu. Metode ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis dan 

berlatih bahasa dengan lancar sebelum menuliskannya. Metode ini memungkinkan 

mahasiswa dalam menentukan inti pembahasan sebelum mahasiswa menuliskannya. 

Bagaimanapun, metode ini membantu mahasiswa dalam mengumpulkan dan 

mengembangkan ide-ide melalui percakapan yang benar. 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan penelitian, 

diantaranya adalah (1) bagaimana penerapan metode Think-Talk-Write /TTW dalam 

meningkatkan keterampilan bahasa di PKPBA UIN MALIKI Malang, (2) sejauh 

manakah keefektifitasan dari metode Think-Talk-Write /TTW dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara, (3) sejauh manakah keefektifitasan dari metode Think-Talk-Write 

/TTW dalam meningkatkan keterampilan menulis. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian 

eksperimen, dimana peneliti menggunakan dua kelompok, satu kelompok eksperimen dan 

satu kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penerapan metode Think-Talk-Write 

/TTW dimulai dengan beberapa tahap yang teratur yaitu pembukaan, inti acara meliputi 

penjelasan, penerapan; dimana pengajar menerapkan tahap-tahap dalam metode Think-

Talk-Write /TTW, yaitu mahasiswa berpikir tentang apa yang ada digambar secara 

individu, mahasiswa mengungkapkan jawaban secara lisan melalui diskusi, kemudian 

berupa tulisan secara individu, penugasan dan  penutupan. Metode ini tidak berpengaruh 

terhadap hasil belajar mahasiswa dalam keterampilan berbicara berdasarkan pada hasil 

perhitungan rumus T-table yang menyebutkan bahwa nilai T = -3,76 lebih kecil dari 

1,721, maka h
o 

diterima dan h
1
 ditolak، berarti hipotesis ditolak. Demikian juga pada 

keterampilan menulis berdasarkan pada hasil perhitungan rumus T-table yang 

menyebutkan bahwa nilai T = -4,38 lebih kecil dari 1,753 maka h
o 
diterima dan h

1
 ditolak, 

berarti hipotesis ditolak. Hal ini disebabkan karena kualitas kelompok kontrol lebih tinggi 

daripada kelas eksperimen.  
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 األول الفصل
 اإلطار العام والدرسات السابقة

 مقدمة -أ 
إن لكل لغة من اللغتني : ادلكتوبة وادلنطوقة وظائفها يف اجملتمع، حىت إن بعض 

 Analyticيرى أن التفكري التحليلى  Goodyعلماء األنثروبولوجيا واإلجتماع مثل جودى 

Thinking  ك أهنا تدوين للكالم ديكِّن حيصل لدى الفرد عند اكتسابو اللغة ادلكتوبة، ذل
 1اإلنسان من امتالك الكلمات ادلفردة ومعاجلة نظامها وتطوير صور التفكري ادلنطقي.

وإن اللغة تتمثل يف فنون أربعة ىي اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. وإن 
ثر الكالم من أىم ألوان النشاط اللغوى للصغار والكبار. فالناس يستخدمون الكالم أك

من الكتابة، أي أهنم يتكلمون أكثر شلا يكتبون، ومن مث نستطيع أن نعترب أن الكالم ىو 
الشكل الرئيسي لإلتصال بالنسبة لإلنسان ومن ىنا فهو يعترب أىم جزء يف شلارسة اللغة 
واستخدامها، ولقد تعددت رلاالت احلياة اليت ديارس اإلنسان فيها الكالم أو التعبري 

ة الكالم تسمى بالنطق والتحدث والتعبري الشفهي فهو النشاط اللغوي مهار  2الشفوي.
األول الذي يعتمده الطفل يف قضاء حاجاتو وتسيري أمور حياتو، ألنو غري قادر على 

 3استخدام الكتابة كوسيلة من وسائل اإلتصال اللغوي.
و الكتابة نشاط لغوي أساسي نستخدمو يف حياتنا اللغوية. فنحن نكتب عادة 
لتنقل إىل اآلخرين أفكارنا وأخبارنا وخرباتنا، أو لنعرب عن مشاعرنا وإحساساتنا وعواطفنا 

                                                           
1
 72م(ص1441الطبعة األوىل )القاىرة: دار الفكر،  النظرية، اللغة ادلكتوبة واللغة ادلنطوقة حبث يفزلمد العبد،   

دون الطبعة )القاىرة : دار الثقافة أساسيات تعليم اللغة العربية والًتبية الدينية، فتحى علي يونس وأخرون،  7
 144-141للطباعة والنشر، دون السنة( ص 

3
ه( 1474/م7111األوىل )الرياض : مكتبة التوبة،  الطبعةطرائق تعليم اللغة العربية، بن إبراىيم اخلطيب، زلمد  

 147ص 
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ويهتم اإلسالم بالكتابة اىتماما كثريا. قسم اهلل يف القرآن الكرمي 4حيال اآلخرين. 
كقولو تعاىل :"ن،   5مبخلوقاتو لتدل على أرائها ولإلشارة إىل فضيلتها ليعترب الناس هبا. 

وإن نزول أول سورة العلق دتهيد للوحي، خاصا حبال النيب صلى  6ِم َوَما َيْسطُُرْوَن".َواْلَقلَ 
قارئا بعناية اهلل تعاىل، وسلرجا لألميني  –وىو أمي  –اهلل عليو وسلم وإعالم بأنو يكون 

   8".كما قال اهلل تعاىل :"الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ   7من أميتهم إىل العلم بالقلم فهو الكتابة.
وتعترب الكتابة من أىم مهارات اللغة، كما تعترب القدرة على الكتابة ىدفا رئيسيا 
من أىداف تعلم اللغة األجنبية. والكتابة كفن لغوي ال تقل أمهية عن احلديث أو 
القراءة. وإذا كان احلديث، وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه من أبناء األمم 

تو ومشاعره وأفكاره ويقضي حاجتو وغايتو. فإن الكتابة من األخرى، بو ينقل انفعاال
مفاخر العقل اإلنساين ودليال على عظمتو حيث نظر علماء األنثروبولوجيا أن اإلنسان 
حني اخًتع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقي. وكثريا ما يكون اخلطأ يف الرسم الكتايب سببا يف 

رب الكتابة الصحيحة عملية مهمة، وضرورة قلب ادلعٌت وعدم وضوح األفكار، ومن مث تعت
   9اجتماعية للتعبري عن األفكار والوقوف على أفكار الغري.

و  Huikerعند  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالم -التفكريطريقة )
Laughlin   على أساسي تستند على التفكري، والكالم، والكتابة. بدأت ىذه الطريقة

تفكري وادلناقشة بأنفسهم بعد عملية القراءة، مث الكالم ويتوصل باشًتاك الطالب يف ال
  10آرائهم وأفكارىم مع أصدقائهم قبل تعبريه بشكل الكتابة.

                                                           
)القاىرة : الدار ادلصرية اللبنانية،  الطبعة الثالثة تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق،حسن شحاتة،  4

 722م(، ص : 1441-ه1412

 747ص  )الرياض : دار ادلعارف، دون السنة(مباحث يف علوم القرآن، مناع اخلليل القطان،  2

 1سورة القلم:  1

 2م( ص 1444)القاىرة: عامل الكتب، الًتبية يف القرآن والسنة، عبد احلليم سيد،  2

 4سورة العلق :  3

 711م( ص 7117)القاىرة : دار الفكر العريب، تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مدكور، ،  4
10

 Yatim، Martinis dan Bansu I. Ansari، Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa، 
cetakan I (Jakarta: Gaung Persada Press، 2008)، p 84 
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وعلى ذلك ارادت الباحثة أن تنمي تعليم اللغة العربية يف مهارات اللغوية خاصة 
-TTW/Think) الكتابة –الكالم -التفكرييف مهارة الكالم و الكتابة باستخدام طريقة 

Talk-Write)  الىت تكون طريقة لتنمية مهارة الكالم والكتابة واستفادة منها برامج تعليم
اللغات يف السنوات األخرية. وأثبت تطبيقها نتائج إجيابية يف كثري البالد اليت هتتم بتطور 

 نظم تعليم لغاهتا. فحصل تطبيقها نتائج إجيابية يف اكتساب اللغة بغري تعب.
ت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ألن الباحثة واختار 

تدرس يف ىذه اجلامعة وتريد أن تنمي طرق التعليم دلهارة الكالم و الكتابة يف ىذه 
اجلامعة، وخاصة يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية. ويف ىذه ادلناسبة، اختارت 

ن شعبة اللغة العربية وآدهبا وتعليم اللغة العربية. الباحثة الفصل "ل" حيث فيو الطالب م
وادلشكالت يف ىذا الفصل ىي قلة الوسائل والطرق اليت يقدم احملاضر يف التعليم مهارة 

 الكالم و الكتابة ويشعر الطالب بالسأمة وادللل يف نفسهم.
 وحلل ادلشكالت ادلوجودة يف ىذه اجلامعة عن مهارة الكالم والكتابة، اختارات

لًتقية مهارة  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريالباحثة طريقة 
الكالم و الكتابة للطالب. جلعل حالة التعليم شلتعة مشوقة وجذابة وفعالية بوقت قصري 

 ومعني، وكذلك إلثارة الطالب يف تعبري آرائهم ومشاعرىم وأفكارىم حتريريا.
 -فعالية طريقة التفكريرت الباحثة موضوع فانطالقا من احلجج السابقة أختا

)حبث جترييب يف  هارات اللغويةادلترقية يف ( TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم
الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 .ماالنج(
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 البحث أسئلة -ب 
 شكالت ىذا البحث كما يلي :انطالقا من بيان ما سبق، أن م

 (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريكيف تطبيق طريقة  -1
ادلهارات اللغوية يف الربنامج اخلاص تعليم العربية يف جامعة موالنا  ترقيةيف 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
-TTW/Think-Talk) الكتابة –الكالم -التفكريما مدى فعالية طريقة  -7

Write)  يف ترقية مهارة الكالم يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

-TTW/Think-Talk) الكتابة –الكالم -التفكريما مدى فعالية طريقة  -1

Write) ربية يف يف ترقية مهارة الكتابة يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة الع
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

 
 أهداف البحث -ج 

 أىداف ىذا البحث، ىي معرفة :
-TTW/Think-Talk) الكتابة –الكالم -التفكريكيفية إدتام تطبيق طريقة  -1

Write)  مهارات اللغوية يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف  ترقيةيف
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. جامعة موالنا مالك

يف  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريفعالية طريقة  -7
ترقية مهارة الكالم يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا 

 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
( يف TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -فعالية طريقة التفكري -1

ترقية مهارة الكتابة يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا 
 .مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 فروض البحث -د 
إن الفرض ىو عبارة عن ختمني أو استنتاج ذكي يتوصل إليو الباحث ويتمسك 

والفرض من ىذا  11حل ادلشكلة. بو بشكل مؤقت، فهو أشبو برأي الباحث األول يف
ذلا فعالية  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -طريقة التفكريالبحث ىو أن 

يف ترقية مهارة الكالم والكتابة لطلبة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا 
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 
 أهمية البحث -ه 

رجت الباحثة أن يكون ىذا البحث نافعا للباحثة  ،ن األىداف ادلذكورةانطالقا م
ومن جهة النظرية  من جهة النظرية وجهة التطبيقية. ،وجلميع أفراد األمة يف كل شيئ

 يرجى من ىذا البحث أن يكون مفيدا كما يأيت :
توضيح أىداف تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكالم و الكتابة  -1

 .(TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريتخدام طريقة باس
 أن تكون زيادة لطرق تعليم مهارة الكالم والكتابة. -7

 وإما من جهة التطبيقية ىي :
الكالم والكتابة يف الربنامج اخلاص  للجامعة : زيادة ادلراجع طرق التدريس مهارة -1

 راىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إب
للمدرس : زيادة ادلعلومات واخلربات للمدرس فيما يتعلق مبهارة الكالم والكتابة  -7

كإحدى   (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريوميزة طريقة 
 الطرق التعليمية ادلستعملة.

                                                           
11

 ،)الرياض : دار أسامة للنشر والتوزيعأساليبو  ،أدواتو ،البحث العلمي مفهومو ،ذوقان عبيدات وأخرون 
 47م( ص: 1442
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للطالب : أن تكون مساعدة للطالب يف تنمية كفاءهتم يف مهارة الكالم  -1
 والكتابة.

للباحثة : أن يكون ىذا البحث أحد مراجع البحث العلمي الذي يبحث عن  -4
 الكتابة –الكالم -التفكريمهارة الكالم والكتابة الذي يستخدم طريقة 

(TTW/Think-Talk-Write). 
 

 حدود البحث -و 
 ذا البحث كما يلي :حتدد الباحثة يف ى

احلدود ادلوضوعية : حتدد الباحثة موضوع ىذا البحث عن استخدام طريقة  -1
يف تعليم مهارة الكالم  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكري

 والكتابة اليت تتعلق بتنمية كتابة اإلنشاء احلر وادلهارات الفرعية دلهارة الكالم.
الباحثة هبذا البحث لطالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة احلدود ادلكانية : تقوم  -7

العربية الفصل "ل" األول كالفصل الضابط، والفصل "ل" اخلامس كالفصل 
 التجرييب جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

احلدود الزمانية : تقوم الباحثة ىذا البحث على شهرين شهر مارس وأبريل  -1
 ه.1417/م7117
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 تحديد المصطلحات -ز 
 توضيح ادلصطلحات لتحديد ادلعاين ادلستخدمة يف موضوع ىذا البحث ىو :

 مهارة الكالم -1
والكالم يف اللغة الثانية من  12الكالم لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذىنية.

ادلهارات األساسية اليت دتثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. وإن كان ىو نفسو 
 13لإلتصال مع اآلخرون. وسيلة 

 مهارة الكتابة :  -7
الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اليت بواسطها ديكن للتلميذ أن يعرب عن 
أفكاره، وأن يقف على أفكار غريه، وأن يربز مالديو من مفهومات ومشاعر، 

 14ويسجل ما يود تسجيلو من حوادث ووقائع.
 (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريطريقة  -1

و  Huikerعند  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريطريقة 
Laughlin   على أساسي تستند على التفكري، والكالم، والكتابة. بدأت ىذه

الطريقة باشًتاك الطالب يف التفكري وادلناقشة بأنفسهم بعد عملية القراءة، مث 
 15ئهم قبل يعربه بشكل الكتابة.الكالم ويتوصل آرائهم وأفكارىم مع أصدقا

 
 
 

                                                           
)الرياض : فهرسة مكتبة فهد بية لغري الناطقني هبا، إضاءات دلعلمي اللغة العر عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان،  17

 132م( ص 7111-ه1417الوطنية أثناء النشر، 

دون الطبعة )إيسيسكو: منشورات ادلنظمة اإلسالمية تعليم العربية لغري الناطقني هبا، رشدي أمحد طعيمة،  11
 111م( ص  1434للًتبية والعلوم والثقافة، 

 112حسن شحاتة، مرجع سابق، ص  14
15

 Yatim، Martinis dan Bansu I. Ansari، op.cit. p 84 
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 الدراسات السابقة -ح 
1. Implementasi Metode Think-Talk-Write (TTW) Dengan Macromedia 

Dreamweaver Dalam Upaya Meningkatkan Aktivitas Dan Prestasi 

Belajar Siswa (Studi Kasus Di SMP Piri Ngaglik Sleman Tahun 

Pelajaran 2008/2009)  

 

 Macromedia( باTTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -الية طريقة التفكريفع(

Dreamweaver  ادلتوسطة احلكومة ادلعلمةلًتقية األنشطة ونتائج التعليم لطالب PIRI 

Ngaglik Sleman  7113/7114سنة الدراسية( 

م( وىو طالب شعبة العلوم والتكنولوجية 7114) Eko Budi Santosoحبث 
عة سونان كايل جوغو اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا. ومشكلة من ىذا البحث كيف جبام

 Macromediaبا (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -تطبيق طريقة التفكري

Dreamweaver  ادلتوسطة احلكومة ادلعلمةلًتقية األنشطة ونتائج التعليم لطالب PIRI 

Ngaglik Sleman اإلجرائي، وبادلنهج الكيمي حيلل الباحث  يستخدم ىذا البحث؟
ونتيجة البحث من بيانات البحث، ولتحصل اخلالصة يستخدم الباحث ادلنهج الكيفي. 

با  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -طريقة التفكري تطبيق أسلوب التعليم
Macromedia Dreamweaver التعليم. يرتفع نتيجة التعليم واشًتاك الطالب يف عملية 

 
2. Penggunaan Strategi Think Talk Write (TTW) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Di SDN Manaruwi Ii 

Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan . 

( لًتقية قيمة TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالم -)استخدام طريقة التفكري
-باصليل-اإلبتدائية احلكومية مناروي ادلعلمةالطالب يف مادة علوم اإلجتماعية يف  التعليم

 فاسوروان(
ىي طالبة جامعة ماالنج احلكومية. ومشكلة ىذا  ،Annastasia Rettob حبث

ن مدرسة اإلبتدائية احلكومية نتيجة التعلم لطالب الفصل الرابع م ضعفالبحث 
واستخدم ادلعلم طرق وأسلوب القددية يف  ،تماعيةي باصليل يف مادة علوم اإلجوو ر منا
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يستخدم ىذا البحث اإلجرائي، بادلنهج الوصفي الكيفي. تقدمي ادلادة الدراسية. 
( يرتفع نتيجة TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -طريقة التفكري وباستخدام

 التعليم للطالب يف عملية التعليم.
 

الكتابة )تفكالبة(" لترقية مهارة الكتابة -مالكال-استخدام أسلوب "التفكير -3
 .المتوسطة اإلسالمية سونان كالي جوغو ماالنج المعلمةللتالميذ 

م( وىي طالبة جامعة ماالنج احلكومية. ومشكلة من 7111حبثت فُِتَحٍة عزيزة )
ىي ىناك الضعف يف  تعليم اللغة العربية يف إندونيسياىذا البحث ىو بأن مشكالت 

غة العربية يف احلياة اليومية. وبعد ما مقابلة فمعرفة أن مهارة الكتابة العربية ىي تطبيق الل
يستخدم ادلتوسطة اإلسالمية سونان كايل جوغو ماالنج.  ادلعلمةادلهارة الصعبة لتالميذ 

 –الكالم -باستخدام طريقة التفكريىذا البحث اإلجرائي، بادلنهج الوصفي الكيفي. 
 الميذ يف مهارة الكتابة. ( فريتفع قدرة التTTW/Think-Talk-Write) الكتابة

 ىذا يف مساعدة السابق يف الباحثة ذكرهتا الذي اجلامعي البحث مجيع كان
 البحث ىذا مبوضوع ادلتعلقة الكثرية وادلعلومات اإلعالنات للباحثة يعطي ألنو ،البحث

لًتقية  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -فعالية طريقة التفكري " وىي
)حبث جترييب يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا  ات اللغويةهار ادل

. ولكن نتائج من ىذا البحث ختتلف "مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج(
 -تطبيق طريقة التفكريتتم كيفية من ىذا البحث وجدت   ،مبباحث ادلذكورة يف السابق

لًتقية ادلهارات اللغوية ودلعرفة فعاليتها  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم
ربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف اليف للطالب الكتابة  خصوصا يف مهارة الكالم و

 .جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 الثاني الفصل

 اإلطار النظري
 المبحث األول : مهارة الكالم

 مهارة الكالم مفهوم -أ 
ل اللغة ىو اإلبانة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من الكالم يف أص

وعرفو أمحد عليان بأن الكالم لغة ىو عبارة  1أفكاره ومشاعره حبيث يفهمو اآلخرون.
 ،ُت ىو ادلعٌت القادم بالنفس الذي يعرب عنو بألفاظوعند ادلتكلم ،عن األصوات ادلفيدة

يقال يف نفسي كالم. وأما الكالم اصطالحا ىو ما يصدر عن اإلنسان من صوت يعرب 
و عند  2أو على األقل يف ذىن ادلتكلم. ،بو عن شيئ لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسامع

 بعض اللغويُت أن الكالم يسمى بالتعبَت الشفهي أو التحدث. 
الكالم لغة منطوقة للتعبَت عن األفكار الذىنية. واللغة يف األساس ىي 

مهارة الكالم تسمى بالنطق  3الكالم، وأما الكتابة ىي زلاولة لتمثيل الكالم.
والتحدث والتعبَت الشفهي فهو النشاط اللغوي األول الذي يعتمده الطفل يف قضاء 
حاجاتو وتسيَت أمور حياتو، ألنو غَت قادر على استخدام الكتابة كوسيلة من وسائل 

 4اإلتصال اللغوي.
تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة،  الكالم مهارة انتاجية

والتمكن من الصيغ النحوية ونظام تَتتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت عما يريد 
أن يقولو يف مواقف احلديث، أي أن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا 

جم الدافع وادلضمون يف شكل  للتكلم، مث مضمونا للحديث، مث نظاما لغويا بوساطتو يًت 
                                                           

 ٕٓٓم( ص ٖٕٓٓ)عمان : دار الشروق، الطرائق العلمية يف تدريس اللغة العربية طو حسُت الدليمي،  ٔ

 ٙٛم( ص ٕٜٜٔرياض : دار ادلسلم، )الادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد عليان،  ٕ

 ٘ٛٔعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، مرجع سابق، ص  ٖ

4
 ٕٗٔص  ،مرجع سابقبن إبراىيم اخلطيب، زلمد  
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كالم، وكل ىذه العمليات ال ديكن مالحظتها فهي عمليات داخلية فيما عدا الرسالة 
 5الشفوية ادلتكلمة.

 
 أهداف تعليم مهارة الكالم -ب 

ويرى روبرت بويل أن ىناك مبدأين أساسُت  ،ىناك أىداف كثَتة ومتنوعة للكالم
يف أي جهد يقوم بو اإلنسان عند اتصالو باآلخرين عن طريق اللغة مها : األفكار اليت 

أىداف من تعليم مهارة الكالم   6اآلخرين. يعربىا واللغة اليت ينقل هبا ىذه األفكار إىل
 7ىي كما يف التالية :

يب وربط األفكار وتعويدىم ترت ،ودبعان وأفكار ،تزويد التالميذ بألفاظ وأساليب -ٔ
 بعضها ببعض.

والوقوف بنجاح  ،وسبثيل ادلعاين ،وطالقف اللسان ،التالميذ اجادة النطق تعويد -ٕ
 يف مواقف اخلطابة بغَت هتيب.

 والتلعثم. ،واخلوف ،معاجلة عيوب التالميذ النفسية : كاألنطواء -ٖ
 وتقوية ملكة التخيل فيهم. ،تربية أذواق التالميذ -ٗ

 8لتعليم مهارة الكالم ديكن أن نعرض ألمهها فيما يلي : وأىداف عامة
أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة  -ٔ

 العربية. وذلك بطريقة ضعيفة من أبناء
 أن ينطق أصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة. -ٕ
 أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات الطويلة والقصَتة. -ٖ

                                                           
)إيسيسكو: منشورات طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، زلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة،  ٘

 ٕٙٔ-ٕٚٔم( ص ٖٕٓٓ/هٕٗٗٔالثقافة، ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلوم و 

 ٜ٘أمحد فؤاد عليان، مرجع سابق، ص  ٙ

 ٕ٘ٗم( ص ٖٜٛٔ، دون الطبعة )القاىرة: دار ادلعارف، التوجيو يف تدريس اللغة العربيةزلمود علي السمان،  ٚ

 ٜٗ)جامعة ادلالك السعودية : مكتبة الفالح، دون السنة( ص تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور،  ٛ
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 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة. -ٗ
أن يعرب عن أفكاره مستخدما للنظام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة  -٘

 يف لغة الكالم.
دم بعض خصائص اللغة يف التعبَت الشفهي مثل التذكَت والتأنيث وسبييز أن يستخ -ٙ

 العدد واحلال ونظام الفعل وأزمنتو وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم بالعربية.
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوى نضجو وقدراتو، وأن  -ٚ

 يستخدم ىذه الثروة يف إسبام عمليات اتصال عصرية.
ستخدم بعض أشكال الثقافية العربية الضعيفة وادلناسبة لعمره ومستوى أن ي -ٛ

اإلجتماعي وطبيعة عملو، وأن يكتسب بعض ادلعلومات األساس عن الًتاث 
 العريب واإلسالمي.

 أن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث البسيطة. -ٜ
ث هبا بشكل متصل ومًتابط لفًتات أن يتمكن من التفكَت باللغة العربية والتحد -ٓٔ

 زمنية ضعيفة. 
 

 تعليم مهارة الكالمأهمية  -ج 
قد أمجع ادلربون على أن تنمية قدرات الطالب على احلديث والتعبَت الشفهي 

 9فهو من أىم األغراض يف تعلم اللغة. ،اجليد الصحيح
وىو أنو الغاية من كل فروع  ،اخلاصة بُت فروع اللغة العربية دلا كان الكالم منولتو

 10وأمهية الكالم يف احلياة يف نقاط زلدودة كما يلي : ،اللغة
نسان تكلم قبل إلفا ،من ادلؤكد أن الكالم كوسيلة إفهام سبق الكتابة يف الوجود -ٔ

 أن يكتب.

                                                           
  ٕٕٓطو علي حسُت الدليمي،  مرجع سابق، ص  ٜ

 ٛٛ-ٚٛأمحد فؤاد زلمود عليان، مرجع سابق، ص  ٓٔ
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والقدرة على  ،على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبَت عن أفكارهالتدريب  -ٕ
 ادلبادأة ومواجهة اجلماىَت.

وابداء  ،يف حاجة ماسة إىل ادلناقشة ،احلياة ادلعاصرة دبا فيها من حرية وثقافة -ٖ
وال سبيل إىل ذلك إال بالتدريب على التحدث الذي يؤدي إىل  ،واإلقناع ،الرأي

 ح عما يف النفس.التعبَت الواض
خصوصا يف ىذا العصر الذي تعددت فيو وسائل النقل وادلواصالت  –الكالم   -ٗ

ليس وسيلة لطمأنة الناس ادلنتقلُت فقط، بل طمأنة أىليهم يف وذويهم، ألن  –
يف انقطاع بداية اخلطر، فادلغًتب وادلسافر عند ما يكلم أىلو باذلاتف يطمئنهم، 

 مئن عليهم، ويطمئنون عليو.ويكلم رفاقو وأصدقائو فيط
للحكم على ادلتكلم، ومعرفة مستواه  –إىل حد ما  –والكالم مؤشر صادق  -٘

الثقايف، وطبقتو اإلجتماعية، ومهنتو، أو حرفتو، ذلك ألن ادلتكلمُت على 
 اختالف أنواعهم، إمنا يستخدمون اصطلالحات لغوية تنيبء عن عملهم.

واإلفهام بُت التكلم وادلخاطب، ويبدو ذلك  والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم -ٙ
واضحا من تعدد القضايا ادلطروحة للمناقشة بُت ادلتكلمُت أو ادلشكالت اخلاصة 

 والعامة اليت تكون زلال للخالف.
ولو كان  –والكالم وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، ألن تعبَت الفرد عن نفسو  -ٚ

زمة اليت يعانيها، أو ادلواقف اليت عالج النفسي خيفف من حدة األ –حيدثو 
 يعرض ذلا.

والكالم نشاط إنسانية يقوم بو الصغَت والكبَت، وادلتعلم واجلاىل، والذكر  -ٛ
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبَت عن مطالبو 

 الضرورية.
راحلها، ال ديكن أن والكالم ضرورة رئيسة يف العملية التعليمية يف سلتلف م -ٜ

 يستغٍت عنو معلم يف أية مادة من ادلولد للشرح والتوضيح.
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 طرق تعليم مهارة الكالم -د 
األمناط واألساليب والطرق التعبَتية التالية، ربقق رلاالت التعبَت ادلختلفمة، 
وادلعلم صاحب القرار يف اختيار ما يناسب مستوى تالميذه ادلعرفية والعقلية، ومن 

 11ب أو طرق تعليم مهارة الكالم أو التعبَت الشفوي ىي :أسالي
 السؤال واجلواب -ٔ

ذلك بأن يلقي ادلعلم سؤاال يف موضوع ما يعرفو التالميذ، والتالميذ جييبون، 
ئية. وىذا النوع من النشاط الشفهي ديكن أن يبدأ بو من السنة األوىل اإلبتدا

والسؤال واجلواب يكسب الطفل مهارة النطق وإخراج احلروف من سلارجها، 
واجلرأة يف احلديث، وأسلوب السؤال واجلواب يعترب من قبل احملادثة، ولكنو 
األسلوب السهل الذي ديكن أن ديارسو مع صغار التالميذ وحيقق ذلم التلقائية 

 واإلنطالق يف التعبَت واحلرية فيو. 
بعرض مناذج من  وذلك ،لتالميذ على ادلالحظة وإدراك العالقاتتدريب ا -ٕ

 الصور، وادلواقف ادلتدرجة أمام التالميذ ويتحدث التالميذ عنها مثال :
تعرض على الطفل رلموعة منفصلة من الصور ويسأل التلميذ عن اسم   ( أ

سيارة. وىنا  ،مجل ،وبعض ما يؤديو لإلنسان مثل: حصان ،كل منها
م تلميذه: ما الذي تراه يف الصورة األوىل؟ فيقول التلميذ أرى يسأل ادلعل

فيتابع ادلعلم سؤالو: وماذا يستفيد اإلنسان من احلصان؟ فيقول  ،حصانا
 مث ينتقل ادلعلم إىل الصور الباقية بأسلوب السؤال واجلواب. ،التلميذ يركبو

ص أن يعرض ادلعلم على تلميذه طائفة من الصور تشتمل على أشخا ( ب
يقومون بأعمال مثال: صورة فالح حيرث األرض، مث يسأل ادلعلم تلميذه: 

 ما الذي تراه يف الصورة األوىل؟ 

                                                           
 ٕٙٔ-ٚ٘ٔزلمد بن إبراىيم اخلطيب، مرجع سابق، ص  ٔٔ
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ج( يعرض ادلعلم على التالميذ رلموعة الصور، إذا ما مجعت يف تالؤم تكون 
 قصة قصَتة يسردىا التالميذ.

بَت عنها يعرض ادلعلم على التالميذ صورا ألشكال ويطلب من التالميذ التع -ٖ
 شفويا يف مجلتُت أو ثالث أو أكثر.

 احملادثة -ٗ
إن األطفال لديهم الكثَت من اخلربات ادلشوقة داخل ادلعلمة وخارجها، ومن مث 
يستطيع ادلعلم أن جيد فرصا مناسبة لتدريس احملادثة، والتدريب على مهارات 

نها التحدث. ومواقف التحدث اليت ديكن أن تصمم لكي يتحدث التالميذ ع
 يف الفصل تتضمن ما يلي :

ربديد أنشطة خاصة دبناسبات معينة، مثال ما الذي سوف نعلمو يف حقل  ( أ
 ادلعلمة غدا؟

األفالم الثقافية اذلادفة اليت تعرض على الشاشة الصغَتة يف البيت أو يف   ( ب
 مكتبة ادلعلمة يف احلصص ادلكتبية، وغَته.
ت أو موضوعات من الكتب ج( فقرات من الصحف اليومية أو اجملال

 الدراسية، ذات مغزى وىدف.
د( يقدم تلميذ ورقة أخبار تتضمن النشاطات والفعاليات يف اليوم ادلدرسي، 
وتكون رلاال للمناقشة يف الفصل، ويقوم ادلعلم بتسجيل تلك األخبار على 
السبورة وديكن أن خيتار منها ما يناسب صحفية ادلدسة أو الفصل، وىنا 

 معلم يصحح للتالميذ بعض أخطاء الفكر أو اللغة وضلو ذلك.فرصة لل
 ادلناقشة -٘

ربتل ادلناقشة مركزا واضحا يف العمل ادلدرسي، كما أهنا تأخذ مكانة ملحوظة 
يف أنشطة الكبار، فاألسئلة واألجوبة فيها مناقشة، والقراءة فيها مناقشة، 
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جو احلياة ادلدرسية مليئة والتهجي فيو مناقشة واللعب فيو مناقشة، وىكذا كل أو 
 بادلناقشة، وبادلناقشة يتضح الفكر وينضج الرأي وتتبلور اإلذباىات.

 إعطاء التعليمات والتوجيهات -ٙ
إعطاء التعليمات والتوجيهات ىو نشاط لغوي شفهي كثَتا ما يقوم بو التالميذ 

مية. وإلقاء يف احلياة اليومية داخل ادلرسة وخارجها بوسيلة اإلذاعة ادلدرسية اليو 
التعليمات والتوجيهات تتمضن مهارات وقدرات حيتاج إليها من يقوم هبا، حىت 
يكون ىذا النشاط أكثر تأثَتا وفاعلية، لذلك جيب على الطفل أن يعرف دلن 
يوجو تعليماتو، ودلاذا يوجو ىذه التعليمات، ومىت يوجهها وأين، وكيف يلقيها، 

 ا ومناسبتها للموقف.وأن يراعي سالمة اللغة وحسن صياغته
 ادلقابلة الشخصية -ٚ

ىذا نشاط لغوي شفهي من مواقف احلياة العلمية اليت ديكن أن ديارسها 
التالميذ فمثال  ديكن لبعض التالميذ أن يرتبوا مقابلة مع مدرس قام برحلة 
معينة أو مع مدير ادلعلمة حول موقف من ادلواقف. فادلقابلة نشاط لغوي 

األسئلة واألجوبة تتيح فرصا للتسجيل، وال تتطلب ادلقابلة  شفهي وكتايب، ألن
الشخصية ربدثا دقيقا، ومهارات اجتماية فقط، ولكنها من ناحية أخرى تؤكد 

 أمهية الدقة يف اإلستماع.
 

 تعليم مهارة الكالممراحل  -ه 
ديكن التدريب على مهارة الكالم من خالل أساليب متعددة كل منها يناسب 

 12ية سلتلفة.مرحلة تعليم
 المرحلة األولى : حوارت مغلقة اإلجابة

                                                           
 ٚٛٔ-ٙٛٔعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، مرجع سابق، ص  ٕٔ
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مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالم يغلب عليها طابع ترديد القوالب 
 مع تغيَت بعض الكلمات. مثال يف التعارف : ما امسك؟ من أين أنت؟ ...إخل.

 ية : حوارات مفتوحة اإلجابةالمرحلة الثان
وىي مرحلة زبتلف عن ادلرحلة األوىل بزيادة ادلتطلبات الفكرية واللغوية للحوار. 

 مثل : حوارات مبسطة : ما آخر مرة ذىبت إىل السوق؟ ماذا اشًتيت؟ ...إخل. 
 المرحلة الثالثة : التعبير الموجه أو المقيد، التعبير عن أفكار قصيرة

التعبَت عن فكرة متكاملة، ولكن بتقدمي بعض ادلساعدة على  ىنا يتوىل الطالب
مستوى األفكار أو اللغة أو كليهما. مثل : عرض صورة لوصفها، أو عرض سلسلة من 

 الصور لتكوين قصة، أو وصف تفصيلي حملتويات صورة متفرقة، أو التلخيص(.
 المرحلة الرابعة : التعبير الحر، التعبير عن أفكار عميقة

يقوم فيها الطالب بتقدمي  ،حلة تناسب ادلستويات ادلتقدمة من تعلم اللغةوىي مر 
موضوعات متكاملة اعتمادا على قدراتو الشخصية يف التنظيم اللغوي والفكري. مثل : 

 تناول مشكلة بالتحليل : كيف ينهض العامل اإلسالمي؟
 

 توجيهات لتعليم مهارة الكالم -و 
 قد تسهم يف تطوير تعليم مهارة الكالم يف رلموعة من التوجيهات العامة اليت

 13العربية كلغة ثانية فهي كما يف التالية :
تدريس الكالم يعٍت شلارسة الكالم : يقصد بذلك أن يتعرف الطالب بالفعل  -ٔ

 و.إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أن يتكلم غَت عن
أن يعرب الطالب عن خربة : يقصد بذلك أال يكلف الطالب بالكالم عن  -ٕ

 ،شيئ ليس لديو علم بو. ينبغي أن يتعلم الطالب أن لديو شيئ يتحدث عنو

                                                           
13

 ٕٙٔ-ٓٙٔزلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص 
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ومن العبث أن يكلف الطالب بالكالم يف موضوع غَت مألوف إذ أن ىذا 
 يعطل فهمو.

آليا يردد فيها لطالب التدريب على توجيو اإلنتباه : ليس الكالم نشاطا  -ٖ
وإنو  ،عبارات معينة وقتما يراد منو الكالم. إن الكالم نشاط عقلي مركب

والقدرة على  ،يستلزم القدرة على سبييز األصوات عند مساعها وعند نطقها
 تعرف الًتاكيب وكيف أن إختالفها يؤدي إىل اختالف ادلعٌت.

ء حرجا للمتحدث وإحباطا لو عدم ادلقاطعة وكثرة التصحيح : من أكثر األشيا -ٗ
أن يقاطعو اآلخرون. وإذا كان ىذا يصدق على ادلتحدثُت يف لغتهم األوىل فهو 
أكثر صدقا بالنسبة للمتحدثُت يف لغات ثانية. إن لديهم من العجز يف اللغة ما 

ولعل شلا يزيد  ،يعوقهم عن اإلسًتسال يف احلديث أو إخراجو بشكل متكامل
أن يقاطعو ادلعلم. ويرتبط ىذا أيضا أال يلح ادلعلم يف  يف إحساسو ىذا العجز

 تصحيح أخطاء الطالب.
مستوى التوقعات : من ادلعلمُت من تزيد توقعاتو كما سبق القول عن  -٘

ويستخثو على استيفاء  ،فيظل يراجع الطالب ،اإلمكانات احلقيقة للطالب
 القول مث يلومو إن مل يكن عند مستوى التوقعات.

ج : ينطق مبدأ التدرج ىنا أيضا. إن الكالم مهارة مركبة ونشاط عقلي التدر  -ٙ
متكامل. وإهنا عملية تستغرق وقتا وتتطلب من الصرب واجلهد واحلكمة ما 

وعليو أن يهيئ من مواقف الكالم ما يناسب مع كل  ،ينبغي أن ديلكو ادلعلم
 مستويات الدارسُت.

 
 تعليم مهارة الكالممشكالت في  -ز 

الم ىو ادلهارة اإلنتاجية األوىل، وادلهارة الرئيسسة يف تعليم وتعلم اللغة. إن الك
لكن يف الواقع رأينا حولنا تعليم مهارة الكالم حىت اآلن مازال ربت سيطرة ادلعلم وال 
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يتيح الفرصة لذدى الطالب ليشًتكوا جبهد ونشاط يف األنشطة التعليمية والتدريبات 
مل يقدروا أن يتكلموا باللغة العربية ويشعرون بادللل يف  وادلمارسات حىت أن الدارسُت

تعلمها. وقد ذكر زلمد عبد القادر أمحد : " أن أسباب ضعف التالميذ يف التعبَت من 
ناحية ادلدرس ىي: فرضو عليهم ادلوضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركو احلرية للتالميذ 

لهجة العامية، وعدم استغاللو لفرصة يف اختيار ادلوضوع، وحديثو أمام التالميذ بال
التدريب على التعبَت يف بقية فروع اللغة العربية، وعدم اىتمامو بتوليد الدافع واقتناص 

 صر القدمي حىت عصرنا احلاضر.وىذه ربدث منذ الع 14الفرصة ادلطابقة.
 

 تمرينات مهارة الكالم واختباراتها -ح 
هتدف سبرينات مهارة الكالم إىل تعويد الدارس على اإلتصال اللغوي الشفهي 
حبيث يستطيع أىل اللغة األصليون فهم زلتوى ما يقال دون عناء وجهد كبَتين، كما 

يف ربقيق ذلك. والبديل دلارسة هتدف إختبارات الكالم إىل قياس مدى صلاح الدارس 
 15الكالم من وصول الدارس إىل مستوى مناسب يف ىذه ادلهارة.

كالم دبستوياتو ادلختلفة، هتدف اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الكالب على ال
وقد تكون األسئلة ىنا شفهية أو كتابية. ولكن اإلجابة يف ىذه احلالة البد أن تكون 
شفهية ألن ىدف اإلختبار ىو قياس القدرة الكالمية. والقدرة الكالمية ذلا عدة 
مستويات، أدناىا ىو نطق نص مقروء أو نطق نص مسموع، ويف ىذه احلالة الينتج 

اكيب من عنده: ينطق فقط ما ىو مكتوب أو مسموع. وادلستوى األعلى من الطالب تر 
ذلك ىو تكوين مجلة منطوقة. وادلستوى األعلى من الثاين ىو تكوين سلسلة من اجلمل 
يف عملية كالمية متصلة. وبذا ديكن أن تكون القدرة الكالمية ذات ثالثة مستويات على 
                                                           

م( ٜٜٛٔالطبعة األوىل )دمشق: منشرات جامعة دمشق، طرائق تدريس اللغة العربية، زلمد عبد القادر أمحد،  ٗٔ
 ٕٕ٘ص 

الطبعة األوىل )بَتوت: مكتبة لبنان، تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النزرية والتطبيق، صالح عبد اجمليد العريب،  ٘ٔ
 ٙٙٔم( ص  ٜٔٛٔ
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لة، ومستوى تكوين الكالم ادلتصل. ومن األقل: مستوى النطق، ومستوى تكوين اجلم
وسائل قياس القدرة الكالمية : اختبار األسئلة مكتوبة، واختبار اإلعادة الشفهية، 
واختبار التحويل، واختبار األسئلة عن الصورة، واحملاورة، وادلقابلة احلرة، وادلقابلة ادلوجهة، 

 16والتعبَت احلر. واإليضاح كما يف التايل :
اختبار األسئلة مكتوبة : ىنا يرى الطالب أسئلة مكتوبة مث يطلب منو فرديا أن  -ٔ

 جييب عنها شفهيا.
 اختبار اإلعادة الشفهية : ىنا يطلب من الطالب أن يقول ما يسمع. -ٕ
أن حيول اجلمل اليت يسمعها أو اختبار التحويل : ىنا يطلب من الطالب  -ٖ

يقرؤىا من شكل إىل آخر، مثال من اإلثبات إىل النفي، من اإلختبار إىل 
 اإلستفهام.

اختبار األسئلة عن الصورة : تعرض على الطالب صورة يطلب منو أن يعلق  -ٗ
عليها حبديث حر. مثال : اشرح ما ترى يف ىذه الصورة، وجيوز عن طريق 

 ددة.اإلجابة عن أسئلة زل
اختبار احملاورة : ىنا يأخذ دور الوالد مثال، والطالب آخر دور اإلبن ويتحاوران  -٘

 حول موضوع حيايت ما.
اختبار ادلقابلة احلرة: ىنا يقابل ادلعلم الطالب على انفراد ويوجو إليو أسئلة غَت  -ٙ

 زلددة.
ة من قبل. وتسَت اختبار ادلقابلة ادلوجهة : ىنا يكون ادلعلم قد أعد أسئلة زلدد -ٚ

 ادلقابلة وفقا الألسئلة ادلعدة مسبقا.
اختبار التعبَت احلر: ىنا يطلب ادلعلم من الطالب أن يتكلم دلدة مخس دقائق  -ٛ

 يف موضوع حيدده لو.
 

                                                           
 ٖٔٔم( ص ٕٓٓٓ)عمان: دار الفالح، اإلختبارات اللغوية، خلويل، زلمد علي ا ٙٔ
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 تقويم تعليم مهارة الكالم -ط 
رأى سوىرسيمي أريكونطا أنو  ،تقومي ىو وسيلة دلعرفة نتائج الطريقة التعليمية

و الطريقة ادلرتبة جلمع البيانات عن أحوال شخص نظرا إىل نتائج التعليم. وىدف وسيلة أ
وقد تكون  ،اختبارات الكالم إىل قياس قدرة الطالب على الكالم دبستوياتو ادلختلة

األسئلة ىنا شفهيا أو كتابية ولكن اإلجابة يف ىذه احلالة البد أن تكون شفهية ألن 
 18وخيترب التعبَت الشفهي بعدة الطرق منها :17كالم.ىدف اإلختبار ىو قياس قدرة ال

يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديو ويقيم على أساس  -ٔ
 والصحة.الطالقة 

 توجو إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تتطلب إجابات شفهية قصَتة. -ٕ
من ادلمكن أن تكون األسئلة مسجلة على الشريط ويًتك بُت كل سؤال وآخر  -ٖ

 وقت كاف لإلجابة.
 تقدم إىل الطالب صورة يطلب منو أن يعّلق عليها شفهيا يف وقت زلدد. -ٗ
 اورة شفهية حول موضوع معُت أو يف زلادثة حرة.يشًتك طالبان أو أكثر يف زل -٘

 
 
 

  

                                                           
 ٖٔٔ، ص اإلختبارات اللغويةزلمد علي اخلويل،  ٚٔ

 ٘ٙٔم( صٜٚٛٔ)الرياض: مجيع احلقوق زلفوظة للمؤلف، تدريس اللغة العربية أساليب  زلمد علي اخلويل، ٛٔ
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 مهارة الكتابةالمبحث الثاني : 

 مفهوم مهارة الكتابة -أ 
كانت الكتابة ىي من ادلهارات اللغوية األربعة، وىي مهارة األستماع، ومهارة 

طتها الكالم، ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. مهارة الكتابة تطبيق ادلهارات األخرى. وبوس
تدون العلوم وتنتشر الثقافة وتنتقل العلوم من جيل إىل جيل. والكتابة ىي معيار صلاح 

 19تعليم اللغة بعد ادلهارات اللغوية األخرى.
مهارة الكتابة ىي ربويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة. وتأيت مهارة الكتابة 

 20ا بُت بقية ادلهارات، فهي تأيت بعد مهارة القراءة.متأخرة حبسب ترتيبه
والكتابة وإن كانت مهمة كوسيلة من وسائل اإلتصال والتعبَت عن النفس  

والفكر، فإهنا مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس للغة العربية إىل القدرة 
يكتب هبا كما يتحدث ويقرأ، إن الكتابة أيضا وسيلة من وسائل تعلم اللغة، على أن 

فهي تساعد الدارس على النقاط ادلفردات وتعرف الًتاكيب واستخدامها، كما أهنا تسهم  
كثَتا يف تعميق وذبويد مهارات اللغة األخرى كاحلديث والقراءة واإلستماع أيضا باعتبار  

التدرب على اإلستماع كما سنذكر يف مكان آخر، ولقد  كتابة اإلمالء نوعا من أنواع
ذكر كثَت من علماء تدريس اللغات أن الطالب الذين يقضون وقتا كافيا يف تعلم القراءة 
والكتابة باللغة األجنبية تكون لديهم معلومات وافية عن اللغة ويتمكنون من توظيف 

  21ا صحيحا.ىذه ادلعلومات شلا يسهل عليهم استخدام اللغة استخدام
 
 
 

                                                           
 ٖٕٓمرجع سابق، ص  على أمحد مدكور، ٜٔ

  ٕ٘ٓعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، مرجع سابق، ص:  ٕٓ

 ٕٓٓ-ٜٜٔزلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص  ٕٔ
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 مهارة الكتابةتعليم أهداف  -ب 
 22ويستهدف تعليم مهارة الكتابة األمور اآلتية :

 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بُت شكل احلروف وصوتو. -ٔ
كتابة الكلمات العربية باحلروف ادلنفصلة وحبروف متصلة مع سبييز شكل احلروف  -ٕ

 يف أول الكلمة ووسطها وآخرىا.
 إتقان طريقة الكتابة اللغة العربية خبط واضح وسليم. -ٖ
 لرقعة أيهما أسهل على الدارس.إتقان الكتابة باخلط النسخ أو ا -ٗ
 إتقان الكتابة من اليمُت إىل اليسار. -٘
 معرفة عالقة الًتقيم وداللتها وكيفية استخدامها. -ٙ
معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعض اإلختالفات بُت النطق  -ٚ

 والكتابة والعكس.
 لًتتيب العريب ادلناسب للكلمات.ترمجة األفكار كتابة يف مجل يستخدم فيها ا -ٛ
ترمجة األفكار كتابة يف مجل يستخدم فيها الكلمات الصحيحة سياقها من حيث  -ٜ

تغيَت شكل الكلمة وبنائها بتغيَت ادلعٌت )اإلفراد والتثنية واجلمع( التذكر وادلؤنث 
 وإضافة الضمَت.

 ترمجة األفكار كتابة مستخدمها الصيغ النحوية ادلناسب. -ٓٔ
 استخدام األسلوب ادلناسب للموضوع أو الفكرة ادلعرب عنها. -ٔٔ
 سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة وواضحة. -ٕٔ

 
 
 

                                                           
)إيسيسكو: حقوق الطبع وإعادتو زلفظة اجلامعة أم القرى، تعليم العربية بلغات أخرى، زلمود كامل الناقة،  ٕٕ

 ٜٗ م( صٜ٘ٚٔ
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 مهارة الكتابةتعليم أهمية  -ج 
الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اليت بواسطها ديكن للتلميذ أن يعرب عن 

ويسجل ما  ،ز مالديو من مفهومات ومشاعروأن يرب  ،وأن يقف على أفكار غَته ،أفكاره
أو يف عرض  ،يود تسجيلو من حوادث ووقائع. وكثَتا ما يكون اخلطأ الكتايب يف اإلمالء

ومن مث تعترب الكتابة الصحيحة عملية  ،وعدم وضوح الفكرة ،الفكرة سببا يف قلب ادلعٌت
وضرورة اجتماعية  ،مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من عناصر الثقافة

 23والوقوف على أفكار الغَت واإلدلام هبا.  ،لنقل األفكار والتعبَت عنها
ستويات ادلتقدمة من تعلم اللغة حيث حيتاجها وقد تزداد أمهية الكتابة يف ادل

علوماتو عن وقد حيتاجها ليسجل هبا م ،الدارس ليعرب هبا عن مستواه يف دراسة اللغة
كما قد حيتاجها للتعبَت عن نفسو كتابة فيما يتصل بدراسة اللغة وثقافتها وآداهبا.   ،اللغة

 –فإهنا  ،وإذا كانت الكتابة وسيلة من وسائل دراسة اللغة وترقية ادلهارات اللغوية األخرى
وعن طريق اإلستماع  ،تعتمد على ىذه ادلهارات وتستفيد منها –يف ذات الوقت 

ىذه القدرة اليت  ،اءة يكتسب الدارس قدرة على اإلستخدام ادلناسب للغة وتراكيبهاوالقر 
 ،ال غٍت عنها للكتابة الصحيحة ادلفهومة. فالشيئ الذي ال يستطيع الفرد أن يقولو لنفسو

ومن ىنا نستطيع القول بأن شلارسة الكتابة بشكل  ،بسهولة ووضوح وال يستطيع أن يكتب
كمهارة لغوية أمر مرىون دبمارسة ادلهارات األخرى والسيطرة   فعال واإلستفادة منها

  24عليها.
 
 طرق تعليم مهارة الكتابة -د 

 25الطرق اليت تناسب بتعليم مهارة الكتابة كثَتة كما يف التايل :
 الكتابة من الصورة  -ٔ

                                                           
 ٖ٘ٔ، ص : مرجع سابقحسن شحاتة،  ٖٕ

 ٕٓٓزلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص  ٕٗ
25

 Suyatno، Teknik Pembelajaran Bahasa Arab، Cet. I (Surabaya: SIC، 2004) p. 84-85 
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هتدف ىذه الطريقة بأن يكون الطالب مقدرا يف الكتابة من الصورة ادلقدمة 
ادلنظورة. وهبذه الصورة يعرب الطالب عن أفكارىم بالنظر إىل الصورة ادلقدمة، 

 وطبعا تكون الصورة مناسبة للمواد اليت تعلمها الطالب.
 مواصلة الكتابة -ٕ

هتدف ىذه الطريقة لتكميل األفكار واآراء إما بطريقة الزيادة أو تكميل 
 الفقرة. وجلعل احلالة ادلمتعة وادلرحية وكذلك مشوقة للمنافسة.

  الكتابة من الذىن -ٖ
هتدف ىذه الطريقة أن يكون الطالب مقدرا وصف أنفسهم وصفا 

ارغة، وإجراء ىذه الطريقة صحيحا. والوسيلة ادلستخمة ىي الورقة الف
 بالفردي.

 
 م الكتابةيمراحل تعل -ه 

 26ودلهارة الكتابة ثالث مراحل :
 المرحلة األولى : التدريب على رسم الحروف

معرفة وحيتوي على ادلهارات اآللية )احلرّكية( اخلاصة برسم حروف اللغة العربية، و 
التهجئة، والًتقيم يف العربية، والنواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة، مثل : الكتابة من 
اليمُت إىل اليسار ومن فوق إىل ربت أو رسم احلروف وأشكاذلا وغَته. ومن ادلفيد أن 
يبدأ تعليم الكتابة من خالل ادلواد اللغوية، اليت سبق للطالب أن استمع إليها أو قرأىا. 
ومن ادلفيد يف ىذا الصدد أن يقوم تنظيم ادلادة، ويتناسب زلتواىا مع ما يف ذىن 
الطالب. فعندما يشعر الطالب أن ما مسعو، أو قرأه، أو قالو ويستطيع كتابتو، فإن ذلك 
يعطيو دافعا أكرب للتعلم والتقدم. والتدرج أمر مهم يف تعليم ادلهارات الكتابية للطالب، 

                                                           
 ٕٚٓ-ٕ٘ٓعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، مرجع سابق، ص :  ٕٙ
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أ الطالب بنسخ بعض احلروف، مث ينسخ بعض الكلمات، مث بكتابة فمن األفضل أن يبد
 اجلمل القصَتة.

 المرحلة الثانية : التعبير المقيد
مرحلة وسطى تربط بُت مرحلة رسم احلروف والتعبَت احلر، وىذه ىي مرحلة 

 التعبَت ادلقيد أو ادلوّجو، ومن تطبيقاتو : وصف الصور.
 المرحلة الثالثة : التعبير الحر

 ىذه ادلرحلة، يطلب من الطالب الكتابة يف موضوعات لديهم ادلعلومات يف
الكافية عنها، ألننا ال هندف إىل معرفة حصيلتهم من ادلعلومات، وإمنا هندف إىل 
تدريبهم على أن يصوغوىا مكتوبة مكتوبة بطريقة صحيحة. ويف ىذا اخللل الظاىر، 

 نتهاء باإلبداعي.فاألصل اإلىتمام بالشقُت معا، بدءا باآليل وا
 
 مهارة الكتابة توجيهات لتعليم -و 

 27توجيهات لتعليم مهارة الكتابة فهي كما يف التالية:
الكتابة اآللية مرحلة أولية، وجيب أن ينتهي اإلىتمام هبا بعد السيطرة عليها،  -ٔ

 ة العقلية.لينتقل اإلىتمام إىل الكتاب
اذلدف األساسي للكتابة العقلية ىو وصول رسالة الكاتب، لذا الينصب  -ٕ

 إىتمام ادلعلم إىل الصحة اإلمالئية فقط.
اخًت موضوعات الكتابة العقلية )التعبَت احلر( شلا يعرفو الطالب، وال تنقصهم  -ٖ

 ادلعلومات عنو. ومثل الكتابة يف ذلك الكالم.
 
 
 

                                                           
 ٕٓٔعبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، مرجع سابق، ص :  ٕٚ
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 م مهارة الكتابةيتعلفي مشكالت  -ز 
 كثَت من الطالب يفهمون ادلادة جيدا. وعندما يأيت دور التعبَت الكتايب عن ادلادة

ادلفهومة تبدأ ادلشكلة بل ادلشكالت. إن قدرة اللغوية ذات شقُت ىي القدرة على الفهم 
والقدرة على التعبَت. أما القدرة الفهم فهي فهم ما نسمع وما نقرأ. وأما القدرة على 

عبَت تشتمل على التعبَت الشفوي والتعبَت الكتايب. وال شك أن التعبَت الكتايب ىو الت
  ٕٛالسائد يف حياة الطالب، ومن ىنا يستمد أمهيتو اخلاصة.

ددة ىي : الشكل، وقواعد اإلمالء، ومشكالت الكتابة العربية كثَتة ومتع
واختالف صور احلرف باختالف موضعو من الكلمة، واإلعجام، ووصل احلروف 
وفصلها، واستخدام الصوائت القصار أو اإلعراب، واختالف ىجاء ادلصحف عن 

 29اذلجاء العادي. وبيان تفصيال فيما يلي :
 الشكل -1

ع احلركات القصار على احلروف : الضمة، والفتحة، والكسرة. الشكل ىو وض
وىو يكون ادلصدر األول من مصادر الصعوبة. وإذا وجد لفظا مثل "ان" ربَت ىل يقرؤىا 

 : َأْن، أو َأنَّ، أو ِإنَّ، أو ِإْن.
 قواعد اإلمالء -2

 تلخيص ىذه الصعوبات فيما يلي :
 الفرق بُت رسم احلرف وصوتو ( أ

 نظام الكتابة السهلة أن رسم احلروف بكون مطابقا ألصواهتا، ادلفروض يف
حبيث إن كل ما ينطق يكتب، وما ال ينطق بو ال يكتب. ولكننا صلد أن 
الكتابة العربية ال تتبع ذلك ادلفروض يف بعض كلماهتا. فقد زيدت أحرف ال 
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لكن  –اىتدوا". وحذفت أحرف ينطق هبا يف "ذلك  –ينطق هبا يف "أولئك 
 طو"، وغَتىا. –

 ارتباط قواعد اإلمالء بالنحو والصرف ( ب
ربط كثَت من قواعد اإلمالء بقواعد النحو والصرف يشكل عقبة من العقبات 
اليت تعوق الكتابة. فعلى التلميذ أن يعرف قبل أن يكتب أصل اإلشتقاق، 

ج وادلوقع اإلعرايب للكلمة، ونوع احلرف الذي يكتبو، وىذا فيو ما فيو من احلر 
واإلرىاق أضف إىل ذلك أن ىناك كثَتا من الناس ال يدرسون قواعد النحو 

 والصرف وعليهم أن يكتبوا. 
 تعقد قواعد اإلمالء وكثرة اإلستثناء فيها ( ج

ومن ادلشكالت اليت تسبب صعوبة يف اإلمالء تشعب قواعدىا وتعقدىا 
ة باألصالة وإما وكثرة اإلستثناءات فيها. اذلمزة ادلتوسطة مثال ىي إما متوسط

متوسطة تأويال، مث ىي بعد ذلك ساكنة أو متحركة، وادلتحركة متحركة بعد 
ساكن أو بعد متحرك، والساكن إما صحيح وإما معتل، وادلتحرك من اذلمزة 
أو شلا قبلها مضموم أو مفتوح أو مكسور. ولكل حالة من ىذه احلاالت 

 استثناء.  -غالبا –قاعدة، ولكل قاعدة 
 ختالف يف قواعد اإلمالءاإل ( د

ومن أسباب الصعوبة أيضا كثرة اختالف العلماء يف قواعد اإلمالء 
واضطراهبم فيها، لذلك تعددت القواعد وصعب رمسها، واختلفت الكتابة 
بُت األفراد وبُت الشعوب العربية. فاذلمزة ادلتوسطة يف كلمة "يقرؤون" ترسم 

 يقرءون. وكلها رسم صائب. على ثالثة أوجو : يقرؤون، أو يقرأون، أو
 اختالف صورة الحرف باختالف موضعه من الكلمة -3

تعددت صور بعض احلروف يف الكتابة : ىناك حروف تبقى على صورة واحدة 
والواو. وحروف لكل منها صورتان ىي :  ،الطاء والظاء ،الراء والزاء ،ىي : الدال والذال



29 
 

 ،والفاء ،والضاد ،والصاد ،والشُت ،والسُت ،اخلاءو  ،واحلاء ،واجليم ،والثاء ،والتاء ،الباء
والياء. وىناك حروف لكل منها ثالث صور ىي : الكاف  ،والنون ،والالم ،والقاف

واذلاء. وغٍت عن البيان  ،والغُت ،وادليم. وىناك حروف لكل منها أربع صور ىي : العُت
هاد ذىن ادلتعلم خالل أن يغيَت أشكال احلروف بتغيَت مواضعها يف الكلمة يستلزم إجت

 تعلمو الكتابة".
 اإلعجام -4

اإلعجام ىو نقط احلروف. وادلالحظ أن نصف عدد حروف اذلجاء معجم. وأن 
وأن وضع النقط خيتلف باختالف ىذه  ،عدد النقاط خيتلف باختالف احلروف ادلنقوطة

 احلروف أيضا. 
 وصل الحروف وفصلها -5

وجيب فصل بعضها عن  ،وصل بعضهاتتكون الكلمات العربية من حروف جيب 
وبذلك تضيع معامل احلروف داخل الكلمة. حيتاج التلميذ يف الكتابة العربية إىل  ،بعض

يف حُت أنو يف الكتابة الالتينية ال يفكر  ،معرفة موضع كل حرف من احلرفُت اجملاورين لو
ابتها ادلعروف يف شيئ من ىذا. والكتابة العربية بواسطة فصل احلروف ووصلها ونظام كت

 صعبة التعلم والتذكر. ،معقدة
 استخدام الصوائت القصار -6

عدم استخدام احلروف اليت سبثل الصوائت القصار أوقع التالميذ يف صعوبة 
وأدخلهم يف باب اللبس فرمسوا الصوائت القصار  ،التمييز بُت قصار احلركات وطواذلا

 حروفا.
 اإلعراب -7

 ،بتغَت الًتاكيب : فاإلسم ادلعرب يرفع وينصب وجير الكلمة ادلعربة يتغَت آخرىا
وتارة باإلثبات  ،وتارة باحلروف ،والفعل ادلعرب يرفع وينصب وجيزم. ويكون تارة باحلركة

 وتارة باحلذف بل قد يطرأ التغيَت على احلروف الوسطى من الكلمات. 
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 اختالف هجاء المصحف عن الهجاء العادى -8
وذلك يف عدة مواضع ىي :  ،اذلجاء العادى إن ىجاء ادلصحف سلتلف عن

والوصل يف بعض الكلمات. وىذا  ،والفصل ،ومد التاء وقبضها ،والزيادة ،احلذف
اإلختالف بُت نوعى اذلجاء يشكل موطن صعوبة يواجهها التلميذ حُت تقع عينو على 

 بعض آيات القرآن الكرمي يف أثناء دراستو.
 
 اراتهاالكتابة واختب مهارة تمرينات -ح 

ىناك طريقتان خلتيار مهارة الكتابة، ولكل طريقة عيوهبا ومزاياىا. الطريقة األوىل 
أن ديارس الدارس كتابة موضوع إنشاء مثال، كما خيصص ادلصحح درجات للهجاء 
واألسلوب واألفكار. وأما الطريقة الثانية بتحليل مهارة الكتابة إىل عناصرىا من زلتوى 

دام لقواعد اللغة واألسلوب ادلناسب واذلجاء وغَته من شكليات وترتيب لألفكار واستخ
الكتابة، مث يقيسون كل عنصر من ىذه العناصر على حدة، ويكون رلموع الدرجات 

 اليت حيصل عليها الدارس تقوديا شامال لكفاءتو يف الكتابة.
 ويسوق أتباع الطريقة األوىل األدلة اآلتية على سالمة ىذا القياس :

كتابة اإلنشاء كفاءة الدارس يف تنظيم ما يعرضو من أفكار وقدرتو على   تقيس -ٔ
التعبَت عنها بأسلوبو اخلاص. وىي تبُت مهارة الدارس يف ربط ىذه األفكار 

 وتسلسلها وعرضها حسب أمهية كل منها.
يعمل الدارس على ربسُت كفاءتو يف كتابة اإلنشاء إذا علم مسبقا أن اإلمتحان  -ٕ

توي على سؤال يطلب فيو شلارسة ىذه ادلهارة، وإذا خال اإلمتحان النهائي سيح
من ذلك فسينصرف الدارس عن اإلىتمام بالكتابة إىل التمرين على التدريبات 

 النحوية وغَتىا فقط دون اإلىتمام بالتعبَت عن أفكاره يف تسلسل مًتابط.
من صياغة مجلة  يسهل على ادلمتحن أن يضع أسئلة اإلنشاء اليت ال تكلفو أكثر -ٖ

 واحدة أو كلمة واحدة يف بعض األحيان.
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 ويسوق أتباع الطريقة الثانية يف قيمة اإلنشاء األدلة اآلتية :
يصحح الدارس اإلنشاء يعتمد على عوامل ذاتية أكثر منها موضوعية مقننة حىت  -ٔ

 لو استخدمت قوائم الضبط اليت سبق عرضها.
ة اإلنشاء أن يغطي نقاط الضعف اليت خيشى يسطيع الدارس أثناء شلارسة كتاب -ٕ

اخلطأ فيها، فيتجنب استخدام الًتاكيب النحوية الصعبة وادلفردات اليت ال يتقن 
 معناىا واألفكار اليت ال حيسن التعبَت عنها. 

حيتاج تصحيح أداء كل طالب يف كتابة اإلنشاء إىل أكثر من مصحح واحد شلا  -ٖ
 30والنفقات.  يستغرق كثَتا من الوقت واجلهد

 
 تقويم تعليم مهارة الكتابة -ط 

انطالقا من أن األصل يف الكتابة أنو ربويل الفكر إىل لغة مكتوبة ربمل ادلعاين 
اذلدف، لذلك جيب أن يعتمد التقييم على مدى أداء ىذا اذلدف بالدرجة األوىل وليس 

 31تايل لتقييم النصوص ادلكتوبة:جودة الرسم. وديكن اعتماد اجلدول ادلقًتح ال
  1الجدول

 تقييم النصوص المكتوبة
 % ٓٚ وضوح األفكار وثراؤىا

 % ٓٔ القواعد
 % ٓٔ اإلمالء وعالمات الًتقيم
 % ٘ جودة اخلط وإخراج النص

 % ٘ ثراء ادلفردات
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 ( TTW/Think-Talk-Write) الكتابة–الكالم-المبحث الثالث:طريقة التفكير

 (TTW/Think-Talk-Write)الكتابة  –الكالم -تعريف طريقة التفكير -أ 
ىي طريقة اليت  (TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالم -طريقة التفكَت

تساعد الطالب يف التدريبات اللغوية وأنشطة اإلختبارات اللغوية ادلنطوقة وادلكتوبة 
ىذه الطريقة تستند على أن التعليم ىو سلوك اإلجتماعي، بطالقة ودقة. استخدمت 

يشجع الطالب للتفكَت والكالم مث يعربمها يف الكتابة ادلرتبطة بادلوضوع ادلعُت. ويستخدم 
ىذه الطريقة لًتقية مهارة الكتابة وشلارسة اللغة بطالقة قبل تدوهنا. تسمح ىذه الطريقة 

تابة، ومع ذلك، ىذه الطريقة تساعد الطالب يف الطالب للتأثَت وتالعب قبل يعتربه بالك
 32مجع وتطوير أفكارىم من خالل زلادثة منظمة.

ىذه الطريقة يستند على أن أساس من ىذه الطريقة  Laughlinو  Huikerعرض 
بناء التفكَت حبق وتعرب لتنظيم األفكار واختبارىا قبل أن يطلب الطالب ليعربىا بالكتابة. 
يف عملية التعليم مهارة الكتابة، كثَت من الطالب عندما يوزع ادلعلم اليهم الوظيفة 

الفور. وعلى الرغم أنو ليس من شيئ خاطئ ولكن  ادلكتوبة وبدأ لكتابة ادلقال على
 سوف يكون أكثر فائدة لو أن يبدأه بالتفكَت. 

وخطة األوىل من ىذه الطريقة ىي تبدأ من اشًتاك الطالب يف التفكَت أو احلوار 
بنفسو بعد عملية القراءة، مث الكالم وتبادل األفكار مع أصدقائو قبل الكتابة. ويف 

لتنفيذ القراءة النص، وتدوين ادلالحظات، وتشرح، واإلستماع،  تطبيقو، طلب الطالب
 وتبادل األفكار مع األصدقاء مث يعربه بالكتابة. 

( ىو عمليات النشاط العقلي اليت يقوم هبا الفرد من أجل Thinkوالتفكَت )
احلصول على حلول دائمة أو مؤقتة دلشكلة ما، وىو عملية مستمرة يف الذىن ال تتوقف 
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هي مادام اإلنسان يف حالة يقظة. وىو أرقى العمليات العقلية والنفسية اليت سبيز أو تنت
نشاط التفكَت إن  33اإلنسان عن غَته من الكائنات احلية األخرى بدرجة راقية ومتطورة.

منظور من عملية القراءة النص ويالحظ ما فيو. يف كتابة ادلالحظات، سبيز وتوحد 
الطالب أفكارىم الواردة يف قراءت النص، مث ترمجة يف اللغة أو اجلملة. كتابة ادلالحظات 
ىي ربليل الغرض من النصوص وادلواد ادلكتوبة. ومع ذلك، بتعليم روتينية يف كتابة 

بعد القراءة فيحفز النشاط يف التفكَت قبل وأثناء وبعد القراءة، وزيادة ادلالحظات 
 ادلعلومات واإلعالنات للطالب وكذلك وارتفع قدرة التفكَت والكتابة. 

( وىو يعترب جزءا رئيسا يف منهج تعليم اللغة Talkاخلطة الثانية ىي الكالم )
ومعيار   34ىداف تعلم لغة أجنبية.األجنبية، ويعتربه القائمون على ىذا ادليدان من أىم أ

كفاءة ادلتعلم يف ىذه ادلهارة ىو قدرتو على التعبَت عن أفكاره بلغة يستطيع أىل اللغة 
 يف ىذه اخلطة، تسمح للطالب يف التعليم مهارة الكالم. عند 35األصليون فهمها.

Huiker  وLaughlin   إن اإلتصال ديكن أن حيدث بشكل طبيعي، وخالفا بالكتابة اليت
راد ربتاج على التعليم اخلاص. ألن عملية اإلتصال ذبري من خالل حياة الطالب كأف

الذي يتعامل مع بيئتها اإلجتماعية، فبهذا نشأت عملية اإلتصال بسهولة وبشكل 
طبيعي. ومع ذلك، استخدمت ىذه العملية كأداة قبل مهارة الكتابة، بأن اإلتصال يف 
ادلناشة مساعدة على ربسُت أنشطة الطالب يف التعليم. فلذا، مهارة الكالم أن تسرع 

عن األفكار بالكتابة. واإلتصال بُت الطالب وادلعلم  قدرة الطالب من خالل التعبَت
 لًتقية التفاىم.

                                                           
الطبعة األوىل، )القاىرة: دار الفكر العريب، مهارات التفكَت يف مراحل التعليم العام، فهيم مصطفى،  ٖٖ
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 ٕ٘ٔزلمود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، مرجع سابق، ص  ٖٗ

)القاىرة: مكتبة  الطبعة األوىلق، تعلم اللغات احلية وتعليمها بُت النظرية والتطبيصالح عبد اجمليد العريب،  ٖ٘
 ٖٛٔم( ص ٜٔٛٔلبنان، 
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ىي عملية التعبَت األفكار، ألن بعد ادلناقشة  (Writeواخلطة الثالثة ىي الكتابة )
أو احلوار بُت الطالب مث يعربه من خالل الكتابة. بالكتابة مساعدة يف ربقيق أحد من 

واد الدراسية ادلدروسة، وهبا فيعرف ادلدرس على أىداف التعليم وىي الفهم للطالب بادل
 تطوير قدرة الفهم للطالب. 

 
 (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -مراحل طريقة التفكير -ب 

  36مراحل من ىذه الطريقة فيما يايل :
مل دبشكالت وفيو خطوات تقدديو و يشرح يوزع ادلدرس نص القراءة ادلشت -ٔ

 عن إجراءات التوجيو والتنفيذ.
 (.Thinkالتفكَت ) -ٕ

 يقرأ الطالب نص القراءة فردا بفرد. -
يكتب الطالب ادلالحظة أو ادلذكرة الصغَتة من نص القراءة لتقدمي  -

 صدقائهم.ادلناقشة مع أ
 (Talkالكالم ) -ٖ

حث عن ادلالحظة أو ادلذكرة الصغَتة يتوصل الطالب مع أصدقائهم لببعدما 
ولكل طالب لو دور لتقدمي ما قرأه من نص القراءة بلغتهم.  ،من نص القراءة

 أن ادلدرس وسيال يف عملية التعليم. ،ويف ىذه ادلناسبة
 (Writeالكتابة ) -ٗ

واخلطة اآلخرة ىي الكتابة، يف ىذه ادلرحلة طلب لكل طالب أن يعرب ما قرأه 
 ة بالكتابة على شكل اإلنشاء.من نص القراء

 تفتيش ادلدرس وظائف الطالب. -٘
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-TTW/Think-Talk) الكتابة–الكالم-المميزات من طريقة التفكير -ج 

Write) 

-TTW/Think-Talkالكتابة ) –الكالم -طريقة التفكَتادلميزات يف استخدام 

Write) : ىي 
ىم مع أصدقائهم عن أن تكون مساعدة للطالب يف التعبَت والتبادل أفكار  -ٔ

 فهم ادلواد الدراسية.
أن تكون مساعدة لطالب يف توصيل األفكار شفويا وكتابيا من أجل حل  -ٕ

 ادلشكلة. 
أن تكون تدريبا لطالب يف كتابة نتائج مناقشاهتم بشكل مكتوب منهجي  -ٖ

 سوف يكون الطالب فهما عميقا بادلواد ادلدروسة.
-TTW/Think-Talkالكتابة ) –الكالم -فكَتطريقة التودور ادلعلم يف فعالية 

Write)  عندSilver و Smith  ( يقدم السؤال والوظيفة لًتقية اشًتاك الطالب يف ٔىو )
( يطلب الطالب ليعرب ٖ( يستمع آراء الطالب بعميق، و)ٕالتعليم والتفكَت، و)

( يقرر مىت ٘)( يقرر ما قرأ الطالب ومحلو يف ادلناقشة، وٗأفكارىم شفويا و مكتوبا، و)
إعطاء ادلعلومات، واشراح ادلشكالت، واستخدام األسلوب، واشراف لطالب يف 

 37( يفتش ويقيم اشًتاك الطالب يف ادلناقشة.ٙالصعوبات، و)
 

-TTW/Think) الكتابة –الكالم -طريقة التفكير اإلجراءات في تطبيق -د 

Talk-Write)   
-TTW/Think-Talk) الكتابة –الكالم -تفكَتطريقة ال يف تطبيق اإلجراءات

Write ):اليت ستقدم الباحثة يف تعليم مهارة الكالم والكتابة كما يلي 

                                                           
37

 Ibid، p. 90 
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-TTW/Think) الكتابة –الكالم -طريقة التفكَتتقدمي الباحثة ادلعارف عن  -ٔ

Talk-Write) 
 طالب ٘تقسيم الباحثة الفصل لكل الفرقة  -ٕ
 قة ادلفردات كوسائل التعليم اليت تتعلق بادلادة الدراسية توزع الباحثة الصور أو بطا -ٖ
تطلب الباحثة الطالب لتفكَت ماذا يوجد يف الصور أو بطاقة ادلفردات ويكتب  -ٗ

 الطالب ادلالحظة أو ادلذكرة الصغَتة شلا يفهمو من وسائل التعليم.
ة الصغَتة بعدما يتوصل الطالب مع أعضاء فرقتهم لبحث عن ادلالحظة أو ادلذكر  -٘

من الصور أو بطاقة ادلفردات، لكل طالب لو دور لتقدمي ما يفهمو من وسائل 
 التعليم بلغتهم.

تطلب الباحثة لكل طالب أن يعرب ما يفهمو من وسائل التعليم على شكل  -ٙ
 اإلنشاء.

 تقدمي الباحثة التفتيش على وظيفة الطالب. -ٚ
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 الثالث الفصل
 منهجية البحث

 منهج البحث -أ 
 لكمي بادلنهج التجرييب.إن ادلدخل وادلنهج ادلستخدم ذلذا البحث ىو ادلدخل ا

ومسي بالكمي، ألن حبوث تطبيقية هتدف إىل وصف الظروف احلالية أو أن تعمل على 
.Cause-Effect Relationshipاستقصاء العالقات دبا يف ذلك السبب والنيجة 

1
 

ومسي بادلنهج التجرييب ألن الباحثة ما التزم حبدود الواقع إمنا رباول إعادة تشكيلو 
عن طريق إدخال تغيَتات عليو وقياس أثر ىذه التغيَتات وما ربدث من نتائج. وجيرى 
ىذا البحث باستخدام رلموعتُت، تتكون ىاتُت اجملموعتُت من اجملموعة التجريبية 

لضابطة. اجملموعة التجريبية ىي رلموعة جيرى هبا السلوك اخلاص، وإما واجملموعة ا
وباستخدام التجربة وىي   2اجملموعة الضابطة ىي رلموعة ال جيرى هبا السلوك اخلاص.

تغَت التجرييب" ومالحظة نتائج وآثار ىذا التغَت "ادلتغَت إحداث تغَت ما يف الواقع "ادل
وتقوم الباحثة هبذا البحث لطالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية الفصل  3التابع".

كفصل الضابط، والفصل "ل" اخلامس كفصل التجرييب جامعة موالنا مالك   "ل" األول
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 
 
 

                                                           
الطبعة األوىل )عمان: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع, أساسيات البحث العلمي، منذر الضامن,  1

 153م( ص 2007/ه1427
2
 Ainin، Moh. Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Pasuruan: Hilal Pustaka، 2007) p. 78 

)الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع, البحث العلمي مفهومو, أداواتو, أساليبو ذوقان عبيدات وأخرون,  3
 276م( ص 1997
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 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ب 
ىذا البحث يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم 

يت جيري فيها تعليم اللغة العربية من الساعة اإلسالمية احلكومية ماالنج. وىي جامعة ال
الثانية هنارا حىت الساعة الثامنة ليال. قسم سوىارسيٍت أجناس البحوث على ثالثة أقسام، 

(، وحبث Research Sample(، وحبث العينة )Population Researchفهي : حبث اجملتمع )
ناصر ادلوجودة يف منطقة (. أما حبث اجملتمع فيحيط على العCase Researchاحلالة )

البحث. خالفا ببحث العينة الذي حيدد ببعض اجملتمع تعميما لنتائج العينة، وإما حبث 
احلالة فتكون منطقة البحث أضيق من الباحثُت السابقُت، ألنو حياول على تعميق احلالة 

 4فيحتاج إىل منطقة ضيقة.
يعٍت  ،العينة ىي جزء من رلتمع البحث األصلي. واختارت الباحثة فصلُت

الفصل للمجموعة الضابطة والفصل للمجموعة التجريبية. وأما أسلوب اختيار العينة يف 
ذين يصبحون أعضاء من ىو مجيع األفراد ال. البحث ىو أسلوب ادلعاينة اإلحتمالية ىذا

والعينة ادلهدوفة   .5السكان لديهم نفس الفرص وادلختارة حبرية بوصفها عضوا يف العينة
برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جبامعة يف ىذا البحث ىي الطالب يف فصل "ل" من 
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 
 متغيرات البحث -ج 

 ادلتغَت ادلستقل -1
 -التفكَتتريد الباحثة أن ذبرى عليو التجارب باستخدام طريقة ىو العامل الذي 

 مهارة الكالم و الكتابة. لًتقية (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم
 ادلتغَت التابع -2

                                                           
4
 Arikunto، Suharsini Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek، (Jakarta: Rineka Cipta، 

2002)، p 115 
5
Ainin، Moh. Op. cit.، p.105  
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ابع يف ىذا البحث . فادلتغَت التلذي ينتج عن تأثَت العامل ادلستقلىو العامل ا
 .إعتبار أفكارىم بالكالم والكتابةىو كفاءة الطلبة يف 

 
 أدوات البحث -د 

 تستخدم الباحثة يف ىذا البحث أىم أدوات البحث فيما يلي :
 6ادلالحظة -1

اتو حيث جنمع نسان العادي يف اكتسابو خلرباتو ومعلومىي وسيلة يستخدمها اإل
ولكن الباحث حُت يالحظ فإنو يتبع  ،خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو

منهجا معينا جيعل من مالحظاتو اساسا دلعرفة واعية أو فهم دقيق لظاىرة معينة. 
واستخدمت الباحثة جلمع البيانات عن الظواىر ادلوجودة من نشاطات ادلدرس الذي 

، للحصول على البيانات اىتمامهم هبذه العملية التعليميةيدرس الطلبة من اشًتاكهم و 
اليت تتعلق بنشاطات ادلعلم والطلبة يف عملية التعليم مهارة الكالم والكتابة، وادلشكالت 

. وتتطلب ادلالحظة الناجحة أو الصعوبات اليت يواجهها يف تعليم مهارة الكالم والكتابة
 ازباذ اإلجراءات اآلتية :

ادلالحظة وبيان مكاهنا وزماهنا وفقا ألىداف الدراسة فإذا كان ربديد رلال  -
الباحث يريد دراسة التفاعل اللفظي بُت ادلعلم وطالبو فإنو خيتار غرفة الصف 
مكانا للمالحظة، وخيتار موعد احلصة زمانا ذلا، أما اذا اراد ان يدرس سلوك 

تار فًتة االسًتاحة الطالب يف إثناء اللعب فإنو خيتار ساحة ادلعلمة مكانا وخي
 زمانا للمالحظة.

ان يعد بطاقة ادلالحظة ليسجل عليها ادلعلومات اليت يالحظها، وتشمل بطاقة  -
ادلالحظة عادة امناط السلوك ادلتوقع مالحظتو، فإذا اراد الباحث ان يالحظ 

                                                           
6
 151 -149، مرجع سابق، صذوقان عبيدات وأخرون 
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تفاعل الطالب مع ادلعلم فإنو يعد بطاقة مالحظة ربوى البنود اليت يريد ان 
 الباحثيالحظها 

ان يتأكد الباحث من صدق مالحظاتو، وذلك عن طريق إعادة ادلالحظة اكثر  -
من مرة وعلى فًتات متباعدة، أو عن طريق مقارنة ما يالحظو مع ما يالحظو 
باحث آخر يف نفس اجملال. إن الباحث يكون عرضة للوقوع يف اخطاء عديدة 

آخر وبذلك تكون مالحظتو  مثل ربيزه أو اىتمامو جبزء من السلوك وامهالو جزء
غَت صادقة فالبد من ان يعيد ادلالحظة ويكررىا حىت يضمن سالمة وصحة ما 
يالحظ، ويعمد بعض الباحثُت اىل تدريب مساعدين ذلم على القيام بادلالحظة، 
مث يقارن الباحث بُت ما الحظو ىو وذلك زيادة يف االطمئنان على صحة 

 ادلالحظة. 
الباحث يف اثناء ادلالحظة. وال جيوز ان يؤجل الباحث  يتم تسجيل مايالحظو -

تسجيل ما يالحظة اىل ما بعد انتهاء ادلالحظة وذلك ألنو قد يسى تسجيل 
بعض ادلظاىر اذلامة. ويقوم بعض الباحثُت باستخدام ادوات تسجيل كاستخدام 

ة الكامَتات أو األشرطة والتسجيالت. اال على ذلك جيب ان يتم بعناية ودبوافق
االشخاص الذين سنالحظهم ألهنم قد يرفضون ذلك أو قد يغَتون من سلوكهم 

 اذا شعروا بوجود آالت التصوير أو التسجيل.
 ادلقابلة -2
 جزء ادلقابلة ن  إ. احلاجة او اإلرادة لفهم وأفضلها الطريقة اعم   ىي ادلقابلة إن  

 اداة ادلقابلة فتكون ،الناس بُت ادلعاملة عن دراسة ادلقابلة ألن   ،اإلجتماع علم يف مهم  
 يتعلق دبن الباحثة تقابل. ومتساوية ثابتة حالة ذلما ما كل ينش ر أن تقدر وموضوعا

 ذلذا الباحثة يكسبها اليت ادلقابلة 7.ادلالحظة بوسيلة احملصولة البيانات لتكميل بادلقصود
 : من تتكون البحث

                                                           
7
 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat.، Metodologi Penelitian ، (Bandung: Mandar Maju، . 

2002) p. 80 
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 إبراىيم مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم يف اخلاص الربنامج رئيس ( أ
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 اللغة تعليم يف اخلاص الربنامج من واخلامس األول" ل" فصل يف ادلعلم  ( ب
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم كمال موالنا جبامعة العربية

 إبراىيم مالك موالنا جبامعة العربية اللغة تعليم يف اخلاص الربنامج طلبة بعض( ج
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية

 8اإلستبيان -3
 دير بناء اإلستبيان أو تصميمو بادلراحل التالية :

اإلستبيان يف ضوء أىداف الدراسة ويف ضوء صياغة مشكلة  ربديد ىدف ( أ
البحث الرئيسة، وقد مر معنا يف الفصل اخلاص خبطة البحث طريقة ربديد 

 ادلشكلة وصياغتها بشكل سؤال واضح.
ربويل السؤال ادلذكور يف الفقرة السابقة إىل رلموعة من األسئلة الفرعية   ( ب

 جوانب مشكلة البحث.حيث يرتبط كل سؤال فرعي جبانب من 
 ج( وضع عدد من األسئلة ادلتعلقة بكل موضوع من موضوعات اإلستبيان.

تعلقة برراء الطلبة يف الفصل "ل" األول واخلامس فاإلستبانة جلمع البيانات ادل
 (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكَتطريقة استخدام  وميوذلم عن

 ختبار البعدي.ختبار القبلي واإلتأكيدا لنتائج اإلة مهارة الكالم والكتاب لًتقية
 2الجدول 

 برامق اإلستبانة
 عدد األسئلة الناحية المركز رقم
 2 الكتابةالكالم و ب يف تعليم مهارة الرغبة الط 1
 1 مناسب الكتاب بادلواد ادلدروسة 2

                                                           
 121، مرجع سابق، ص ذوقان عبيدات وأخرون 8
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 2 الكتابةالكالم و الطريقة ادلستخدمة يف تعليم مهارة  3
 2 الكتابةالكالم و ب تعليم مهارة التوجهة لطالصعوبة ادل 4
الكتابة قبل استخدام  الكالم و ب عن تعليم مهارةالآراء الط 5

 (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -طريقة التفكَت
2 

الكتابة بعد استخدام الكالم و ب عن تعليم مهارة الآراء الط 6
 (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -طريقة التفكَت

1 

 ولتعيُت درجة النسبة من إجابة اإلستبانة للطالب فتستخدم طريقة النسبة بالرموز 
 الشرح :
P = نسبة إجابة الطالب 
F = درجة إجابة الطالب 

N = عدد الطالب 
 اإلختبار -4

و صور أو رسوم( اإلختبار ىو رلموعة من ادلَتاث )أسئلة شفوية أو كتابية أ
اعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما، واإلختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو 

 9رتبة ما للمفحوص، وديكن أن يكون اإلختبار رلموعة من األسئلة أو جهازا معينا.
 -التفكَتة ختبار جلمع البيانات متعلقة بفعالية استخدام طريقواستخدمت الباحثة اإل

 مهارة الكالم و الكتابة. لًتقية (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم
 لتقييم نتائج اإلختبار، فتستخدم الباحثة مقياس القيمة من نورغ أنطرا ىو :

 
 
 
 

                                                           
 189نفس ادلرجع، ص  9

P = (F : N) x 100% 
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 3ل الجدو 
 لمهارة الكالم والكتابة مقياس القيمة

 النسبة ادلائوية )%( فئات الدرجات التقدير رقم
 % 100-90  100-90 ممتاز 1
 % 89 -80 89 -80 جيد جدا 2
 % 79-70 79-70 جيد 3
 %69 -60 69-60 متوسط 4
 %59-56 59-56 مقبول 5
 %55-50 55-50 ضعيف 6

 اإلشراح من مقياس القيمة دلهارة الكالم فيما يايل :
 4الجدوال 
 النطق

 درجة التصوير رقم 
 5 مفهوم سباما مع وجود لكنة أجنبية خفيفة 1
 4 مفهوم إىل حد بعيد مع وجود لكنة أجنبية واضحة  2
بعض أخطاء النطق تستدعي اإلنصات بإمعان وقد تقود إىل  3

 سوء فهم ما يعنيو ادلتحدث أحيانا
3 

 2 يصعب فهمو لكثرة أخطاء النطق 4
 1 ال ديكن فهم ما يعنيو لكثرة أخطاء النطق 5
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  5الجدوال
 النحو الصرف

 درجة رالتصوي رقم 
 5 يرتكب أخطاء حنوية وصرفية قليلة جدا ال تؤثر يف فهم ادلعٌت 1
 4 مع كثرة أخطاؤه النحوية ديكن فهم ما يعنيو سباما 2
 3 تتسبب أخطاؤه النحوية يف عدم فهم ادلعٌت أحيانا 3
 2 بسبب األخطاء النحوية –إال القليل  –يصعب فهم ما يقولو  4
 1 ال ديكن فهم أي شيء مما يقوللكثرة األخطاء النحوية  5

 6الجدوال 
 المفردات اللغوية

 درجة التصوير رقم 
 5 يستخدم نفس ادلفردات اليت يفضلها متحدث اللغة األصلي 1
ة أحيانا ولكن معٌت ما يقول مفهوم سباما 2  4 يستخدم ألفاظا غَت معرب 
 يبتقي بعض األلفاظ اخلاطئة أحيانا مما يتسبب يف عدم وضوح 3

 معٌت بعض فقرات حديثو
3 

ثروتو اللغوية من ادلفردات زلدودة ويستخدم ادلفردات يف غَت  4
 السياق ادلناسب أحيانا

2 

جهلو بالكثَت من ادلفردات اللغوية جيعل حديثة غَت مفهوم على  5
 اإلطالق

1 
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 7الجدوال 
 الطالقة

 درجة التصوير رقم 
 5 متحدث أصلي باللغةيتحدث بطالقة وبال رلهود واضح كأي  1
 4 مع بعض الًتدد والتكرار يستطيع أن يعرب سباما عما يريد 2
يكثر من الًتدد والتلعثم والبطء الشديد يف التعبَت عما يريد وقد  3

 يصعب فهم بعض فقرات حديثو
3 

 2 يكثر من الًتدد وتطول فًتات صمتو حىت يصعب فهم ما يعنيو  4
 1 ثرة تردده وطول فًتات الصمتال ديكن فهم ما يعنيو لك 5

 8الجدوال 
 فهم األسئلة

 درجة التصوير رقم 
 5 يفهم كل ما يقال لو بالسرعة العادية دون صعوبة واضحة  1
يفهم كل ما يقال لو تقريبا بالسرعة العادية مع استفسار من وقت  2

 آلخر عن معٌت السؤال
4 

 3 السؤال أكثر من مرةيستطيع أن يفهم أغلب ما يقال لو بعد إعادة  3
 2 جيد صعوبة شديدة يف متابعة ما يقولو ادلمتحن 4
 1 ال يفهم أسئلة ادلمتحن على اإلطالق 5

 واشراح من مقياس القيمة دلهارة الكتابة فيما يايل:
 9الجدول 

 تصميم القيمة اإلختبار للكتابة
 مقياس القيمة جهة القيمة
 5 4 3 2 1 ثراء ادلفردات
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 5 4 3 2 1 ادلوضوع ومضمون النص عالقة بُت
 5 4 3 2 1 اإلمالء 

 5 4 3 2 1 القواعد والًتاكيب
 20 العدد 

 01الجدول 
 ثراء المفردات

 القيمة التصوير رقم
 5 الكلمات وادلصطلحات اجليدة وادلتنوعة تاستخدام 1
 4 الكلمات وادلصطلحات اجليدة وادلفهومة تاستخدام 2
 3 ات وادلصطلحات غَت اجليدة وادلفهومةبعض الكلم تاستخدام 3
 2 بعض الكلمات وادلصطلحات غَت اجليدة وغَت ادلفهومة تاستخدام 4
للكاتب ادلفردات احملدود وال يستخدم الكلمات وادلصطلحات غَت  5

 ومع ذلك كانت ادلفردات غَت سبام  ،اجليدة
1 

 00الجدول 
 عالقة بين الموضوع ومضمون النص

 لقيمةا التصوير رقم
 5 مضمون النص مناسب بادلوضوع 1
مضمون النص مناسب بادلوضوع، لو كان ىناك األشياء غَت ادلناسبة  2

 لكن ال يؤثر
4 

 3 مضمون النص مناسب قليل بادلوضوع 3
 2 مضمون النص مناسب ناقص بادلوضوع 4
 1 مضمون النص غَت مناسب بادلوضوع 5
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 02الجدول 
 اإلمالء 

 قيمةال التصوير رقم
 5 ال يوجد األخطاء يف اإلمالء  1
 4 وجد اخلطأ القليل غَت ادلهم، بالنسبة على ال ينتبو يف الكتابة 2
 3 وجدت بعض األخطاء يف اإلمالء ووقعت يف مكان نفسو 3
 2 وجدت األخطاء الكثَتة ووقعت يف مكان نفسو 4
 1 وجدت األخطاء الكثَتة دلت على عدم ادلعرفة 5

 
 03الجدول 

 القواعد والتراكيب
 القيمة التصوير رقم
 5 ال يوجد األخطاء يف القواعد والًتاكيب 1
 4 وجد اخلطأ يف القواعد والًتاكيب العامة وتعد اجليدة 2
 3 وجدت بعض األخطاء يف القواعد والًتاكيب ولكن ادلفهومة 3
 2 وجدت األخطاء الكثَتة يف القواعد والًتاكيب 4
 1 الكثَتة يف القواعد والًتاكيب وغَت ادلفهومة وجدت األخطاء 5

 
 مصادر البيانات -ه 

مصادر البيانات األوىل يف ىذا البحث ىي معلم أو معلمة اللغة العربية والطالب 
يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 

 علم ادلشرف وادلعلمون اآلخرون لتكميل البيانات احملتاجة.ماالنج. ومصادر الثانية ىي ادل
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 أسلوب تحليل البيانات -و 
بعد مجع البيانات وتصبح ادلعلومات متوفرة لدي الباحثة من ادلقابلة، وجدوال 
ادلالحظة و تطبيق العمل، فتبدأ الباحثة يف تنفيذ ربليل البيانات وتفسَتىا. وربليل 

البحث يتزامن مع عملية مجع البيانات وىذا التحليل عمل  البيانات ادلوجودة يف ىذا
مشكل حيتاج إىل التفكَت الدقيق والصرب، ألن طرق مجع البيانات العديدة تسبب إىل نوع 

 البيانات اجملموعة. وتفضل الباحثة ربليل البيانات فيما يلي :
ليم الذي ربلل الباحثة عن طريقة وصفية حنو البيانات من تطبيق خطوات التع ( أ

 قامت بو الباحثة أو ادلعلمة.
ربلل الباحثة عن طريقة وصفية حنو نشطات الطالب عند ما تقدمي الباحثة   ( ب

عملية التعليم الصفي. ويشتمل على دافعية الطالب عند التعليم و نتائج 
 التعليم من اإلختبار البعدي.

هم عن العمل ادلطبق. ج( تعرض الباحثة البيانات من استبانة الطالب دلعرفة آرائ
ودلعرفة جناح تطبيق العمل الذي قام بو الباحثة وادلعلم، ونتائج اإلختبار القبلي 

 واإلختبار البعدي.
العملية األخَتة ىي التحليل وإعطاء التفسَت عن كل البيانات ادلأخوذة ويعلقها 

 –الكالم -َتالتفكطريقة بالنظرية ادلوجودة مث يلخصها. ودلعرفة مدى فعالية استخدام 
، ربلل الباحثة من مهارة الكالم و الكتابة لًتقية (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة

  (T-test) 10  ت –برمز اختبار (post-test)ختبار البعدي واإل(pre-test)ختبار القبلي اإل

   
     

√
       

       

 

 

                                                           
10

Arikunto، Suharsini,. Op.cit. p 275 
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 حيث :
M عدل النتائج لكل فرقة= م 

 = فروق االحنراف مربعا لفصل الضابط   
 جرييب= فروق اإلحنراف مربعا لفصل الت   

N عدد أفراد العينة = 
 11وأما الرموز ادلستخدمة للبحث عن معدل نتيجة كفاءة الطالب فهو :

   
  

  
 

 :حيث 
 ادلعدل   = 

 ولة عليها من مجيع الطالب= عدد النتائج احملص    
 عدد الطالب  = 

 
 مراحل تنفيذ الدراسة -ز 

 وتشمل ادلراحل اآلتية : ،ىي مرحلة اإلعداديف تنفيذ الدراسة فادلرحلة األوىل 
ربدد الباحثة رلتمع البحث وعينتو. فمجتمع ىذا البحث ىو طالب جامعة  -1

ما عينة يف ىذا البحث . وأموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 واخلامس. ىي طالب الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية الفصل "ل" األول 

وبعد ربديد عينة البحث، قامت الباحثة بتحديد اجملموعة التجريبية واجملموعة  -2
والفصل "ل" اخلامس كفصل  الضابط،الفصل "ل" األول كفصل ف الضابطة.

 براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالتجرييب جامعة موالنا مالك إ

                                                           
 264نفس ادلرجع، ص  11
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طريقة ربديد التجريبية، فالتجربة يف ىذا البحث ىي ذبربة فعالية استخدام  -3
مهارة الكالم  لًتقية (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكَت

 والكتابة.
 ربديد مدة البحث -4
للمجموعة ربديد حجرة الدراسة، فحجرة للمجموعة التجريبية وحجرة  -5

 الضابطة.
 مث ادلرحلة الثانية ىي مرحلة التجريبية، وتشمل ادلراحل اآلتية :

 قامت الباحثة باإلختبار القبلي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. -1
قامت الباحثة بإجراء التجربة للمجموعة التجريبية، وىي ذبربة فعالية  -2

 (TTW/Think-Talk-Write) ةالكتاب –الكالم -التفكَتاستخدام طريقة 
 مهارة الكالم والكتابة. لًتقية

قامت الباحثة باإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة.  -3
ويعقد ىذا اإلختبار لدى أفراد اجملموعة من الطالب للحصول على نتيجة 

  التحصيل الدراسي اليت سبثل تأثَت إعطاء ادلعاملة بعد عملية التطبيق.
 صياغة نتائج اإلختبار البعدي، وجعلها نتيجة ذلذا البحث التجرييب.
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 :دراسة ميدانية  المبحث األول
على دراسة ميدانية كعرض بيانات البحث كربليلها  ىذا الفصل يتضمن 

ةيبدأ ىذا البحث بدراسة ميدانية عن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف  ،كمناقشتها
ماالنج كتعليم مهارة الكالـ كالكتابة  اإلسالمية احلكومية جامعة موالنا مالك إبراىيم

ليم مهارة الكالـ كالكتابة باستخداـ مث تعرض الباحثة بيانات البحث يف عملية تع ،فيو
كزبتم بتحليل بيانات  (TTW/Think-Talk-Writeالكتابة ) –الكالـ -طريقة التفكري

 البحث كتفسريىا.
نشأة البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في جامعة موالنا مالك  -أ 

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
اإلسالمية احلكومية ماالنج من إحدل كانت جامعة موالنا مالك إبراىيم 

اجلامعات اإلسالمية احلكومية بإندكنيسيا اليت تنمي اللغة العربية. رأت ىذه اجلامعة أف 
تطور اللغة العربية فيها ذا أعلية ماسة كضركرية، كقد شكا ادلدرسوف كالعلماء ككذلك 

ة العربية يف اجلامعات كزراء الشؤكف الدينية، أهنم يأسفوف على حقائق نتائج تعليم اللغ
اإلسالمية بإندكنيسيا مع أهنا مفتاح كأساس لفهم القرآف كالعلـو اإلسالمية ادلكتوبة هبا 
مثل كتب التفسري كاحلديث كالفقو كغريه ككذلك نظرا إىل مطلوب العودلة ادلليئة 

ستحيل بادلنافسات ضلتاج إىل القول البشرية ادلتكافئة علما كخربة كمهارة كخلقا كمن ادل
 ألحد أف يفهمها بدكف إستيعاهبا عليها.

نظرا إىل مشولية ادلشكالت اليت ربتاج حلها إىل ادلراحل ادلتعددة, رأت اجلامعة 
موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج أف استيعاب اللغة العربية شرط الـز 

مية كالتعمق فيها  ككاجب على كل طالب استيفاءىا كخاصة دلن يقـو بالدراسات اإلسال
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كالتفسري كاحلديث كالفقو كالعقيدة كالتصوؼ كغريىا من العلـو اإلسالمية. كىذا بناء 
على احلقائق الواقعية على أف تلك العلـو مكتوبة كموضحة باللغة العربية. كمن ادلعقوؿ 

أف  أف من يريد معرفة العلـو اإلسالمية فعليو استيعاب اللغة العربية. كليس من احملتمل
يفهمها بدكف اللغة العربية اجليدة. لذلك أصبح استيعاب اللغة العربية كاجب على كل 
طالب عند مؤسسة لدراسة إسالمية كاجلامعات اإلسالمية احلكومية ليستطع طالهبا 
للتعمق يف العلـو اإلسالمية كتطويرىا كاسعا منطقيا. بناء على ذلك قامت اجلامعة موالنا 

مية احلكومية ماالنج بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية اليت أسس مالك إبراىيم اإلسال
 7ـ ربت رعاية إماـ سوفرايوغا كرئيس اجلامعة حينذاؾ.7997سنة 

 
هدف البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في جامعة موالنا  -ب 

 مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
يهدؼ ىذا الربنامج إىل تنمية مهارة الطلبة يف اللغة العربية اليت تكوف أداة أك 

ن مفتوحا يف الدراسة اإلسالمية. يرجى من ىذا التعليم ادلكثف أف يكوف الطلبة قادري
 على فهم الكتب أك ادلراجع العربية بأنفسهم حىت يستطيعوا تطوير العلـو يف مستقبلهم.

كقد قامت ىذه اجلامعة خبطواهتا اإلسًتاتيجية كادلالئمة للحصوؿ على ىذا 
ىدؼ، كمنها تزكيد طالهبا دبهارات اللغة العربية شفهيا أـ ربريريا عن طريق اإلشًتاؾ يف 

اص يف تعليم اللغة العربية دلدة سنة كاملة للطالب اجلدد يف مجيع احملاضرة يف الربناج اخل
 2الكليات أك الشعب الدراسية.

 

                                                           
)ماالنج: اجلامعة اإلسالمية  دليل الربنامج اجلاص لتعليم اللغة العربيةاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،  7

 9-8ـ( ص 2005احلكومية ماالنج، 

  9نفس ادلرجع، ص  2
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هيكل البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في جامعة موالنا مالك  -ج 
 3إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

إلدارم الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، كضع دليل ألجل التطوير كالتنظيم ا
 العمل اإلدارم كما يلي :

 رئيس الجامعة  -1
رؤساء اجلامعة ىم الذين قاموا بتأسيس الربنامج كربريكو كمالحظتو. كىم مبعث 
اجلهد كالقوة. كىم أيضا مسؤكلوف عن تقدـ كتأخر محاسة رجاؿ إدارة الربنامج. إضافة 

ؤساء أيضا مسؤكلوف عن سبويل الربنامج كإغلاد الوسائل كالتسهيالت إىل ذلك فالر 
 التعليمية ادلطورة الالزمة للربنامج كتثقيف ادلدرسني كادلدرسات.

 لجنة إحياء اللغة -2
كىي رلموعة من ادلسؤكلني يف إجراء كتطوير تعليم اللغة العربية ادلكثفة التابعة 

م اللغة العربية. كفيما يلي بياف تقسيم العمل لكل للجامعة ادلسمى بالربنامج اخلاص لتعلي
 قسم:

 رئيس البرنامج ( أ
 مسؤكؿ عن إجراء ىذا الربنامج (7
 مسؤكؿ عن تطوير جو اللغة العربية يف اجلامعة (2
 مسؤكؿ عن إجراء العمل اليومي (3
 مسؤكؿ عن تدريب كتطوير كفاءة ادلدرسني يف تعليم اللغة العربية (4

 السكرتير  ( ب
 يساعد الرئيس يف قيادة الربنامج التنظيمي لكل قسم (7
 يقـو بإجراء العمل اإلدارم للربنامج (2
 مسؤكؿ عن الربنامج اإلدارم (3

                                                           
 78-72نفس ادلرجع، ص  3
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 تقومي الربامج اإلدارية بشكل عاـ (4
 يقـو بكتابة التقرير شهريا (5

 ويرطقسم البحوث والت ( ج
 يقـو بدراسة ادلواد ادلدركسة يف الربنامج (7
ر التوصيات ألجل تطوير كفاءة ادلدرسني كالطلبة كمعاجلة إصدا (2

 ادلشكالت اللغوية نظريا كعمليا
 إقامة دكرات تدريبية كتثقيفية للمدرسني (3
 ادلناقشة األسبوعية للمدرسني (4
 امتحاف كفاءة اللغة جلميع الطلبة (5
 اختيار ترتيب الفصوؿ يف أكؿ العاـ الدراسي (6

 يمقسم التربية والتعل ( د
 تنظيم العمل األكادؽلي السنوم (7
 ترتيب ادلواد ادلدركسة يف كل األسبوع (2
 تطوير ادلواد الدراسية من ادلراجع ادلعتربة من الكتب العربية (3
 مالحظة إجراء التعليم كالتعلم يوميا (4
 إصدار كشف احلضور للطلبة كادلدرسني يف كل اإلسبوع (5
كادلدرسني مع إعطاء العقوبات إقامة النظاـ الدراسي للطلبة  (6

 للمخلفني بو
القياـ بتنسيق العمل التعليمي مع أكلياء الفصوؿ كفرؽ ادلدرسني  (7

 كادلدرسني يف إرشاد الطلبة كتوجيههم يف تعلم اللغة العربية. 
 قسم اإلدراة ( ه

 مجع الوثائق كإصدار اإلعالنات. (7
 دراسة اللغوية.تزكيد األدكات اإلدارية التعليمية لتطوير ال (2
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 تكثري الوثائق ادلهمة. (3
 توثيق الوثائق. (4
 نشر األخبار من اإلدارة إىل مجيع ادلدرسني. (5
 توفري الظركؼ ادلرػلة للمدرسني كرجاؿ اإلدارة. (6
 تدكين األدكات ادلوجودة يف قائمة األمالؾ ذلذه اإلدارة. (7

 قسم أنشطة الطالب ( و
 العمل التنظيمي كاإلدارم كتطوير  تشجيع الطلبة كإرشادهتم يف (7

 كفاءهتم اللغوية كالثقافية كالرياضية.
 إرشاد أنشطة الطلبة من أجل تطوير ىوايات الطلبة كرغباهتم. (2
 عقد ادلسابقات بني الفصوؿ. (3
عقد يـو العريب, تدريب اللغة, يـو اإلفتتاح, يـو اإلستحالؿ, يـو  (4

 اإلختتاـ.
د سونن أمبيل العايل يف عقد ذكرل األعياد التعاكف مع مدبرم معه (5

 اإلسالمية.
 ذبهيز األدكات الالزمة ذلذه األنشطة الطالبية. (6

 قسم النشر والترجمة ( ز
 إصدار رللة اذلجـو أربع مرات سنويا. (7
 ترمجة الكلمات الصعبة من الكتاب التعليمي. (2
 هتم.تكوين حلقات الًتمجة للمدرسني كالطلبة كإصدار ترمجا (3
 عقد دكرات الصحافة العربية. (4

 أولياء الفصول ( ح
كيل الفصل ىو العامل الرئيسي يف إدارة الفصل كىو مسؤكؿ عن تقدـ 
الفصل كتأخره، كىو مسؤكؿ أيضا ببناء شخصية أفراد الفصل 
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كمالحظتهم يوميا. ك يف جانب أخر، كيل الفصل يقـو بدكر إرشاد 
 الفصوؿ باستشارة ادلدرسني اخآخرين الطلبة يف تطوراهتم التدريسية بني

 من آرائهم كاقًتاحاهتم يف سبيل إضلاء ىذا الربنامج.
 المدرسون والمحاضرون ( ط

ىؤالء ادلدرسوف موزعوف إىل فرؽ على حسب الفصوؿ الدراسية كمستول 
الطالب اللغوم، منهم من يف ادلستول اإلبتدائي، كمنهم من يف ادلستول 

قدـ. كلكل مستول رئيس ذلؤالء ادلدرسني أك ادلتوسط كادلستول ادلت
 احملاضرين. 

 
البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في جامعة  المواد التعليمية -د 

 4موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 تتكوف أنشطة ىذه الوحدة من األنشطة الرئيسية كاألنشطة اإلضافية، كىي :

األنشطة الرئيسية ىي األنشطة اليت تتعلق باستيعاب مهارات اللغة األربع  (7
)الكالـ، كاإلستماع، كالقراءة، كالكتابة( كيتم إجراء ىذه األنشطة يف اليـو 

 العريب كالتدريبات اللغوية.
األنشطة اإلضافية ىي األنشطة اليت يقـو هبا الطلبة بشكل مؤقت كغري  (2

قات اللغوية )كاخلطابة كادلناظرة( كالندكات اللغوية زلدكد زمنيا مثل ادلساب
 بني الفصوؿ.

 
 
 

                                                           
 56نفس ادلرجع، ص  4
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إجراء التعليم في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في جامعة  -ه 
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

لقد عقد تعليم اللغة العربية باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 نج بصورة مكثفة، كأما أنواع إجرائها كأشكاذلا فهي كما يلي:ماال

 يتم إجراء ىذا الربنامج مكثفا سنة كاملة )أحد عشر شهرا(. (7
استخدـ الطلبة كادلدرسوف اللغة العربية عند التعليم كخاصة عند دراسة العلـو  (2

 الدينية.
ثنني إىل يـو اجلمعة أجرل ىذا الربنامج مخس أياـ يف األسبوع بدءا من يـو اإل (3

دقيقة. كتبدأ احلصة من الساعة  90بثالث حصص كل يـو ككل حصة مدهتا 
الثانية هنارا حىت الساعة الثالثة كالنصف مساءا )للحصة األكىل(، كمن الساعة 
الثالثة كالنصف حىت الساعة الرابعة كالنصف مساءا )للحصة الثانية(، كمن 

 ة الثامنة ليال )للحصة الثالثة(.الساعة السادسة كالنصف حىت الساع
حصة، كىذه احلصص تقسم  72عدد احلصة، عددىا يف الربنامج اخلاص كلها  (4

حصص ككذلك للفصل  6إىل الفصلني الدارسني، الفصل الدراسي األكؿ 
 الدراسي الثاين. كأما تفصيلو فيما يلي :

 )حصتاف( 2مهارة الكالـ  - الفصل الدراسي األكؿ :
 )حصتاف( 2ستماع مهارة اإل -
 حصة 7مهارة القراءة  -
 حصة 7مهارة الكتابة  -

 حصة 7مهارة الكالـ  - الفصل الدراسي الثاين :
 حصة 7مهارة اإلستماع  -
 )حصتاف( 2مهارة القراءة  -
 )حصتاف( 2مهارة الكتابة  -
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مشًتؾ الربنامج، فالذين يشًتكوف يف ىذا الربنامج ىم مجيع الطالب اجلدد  (5
ن يكوف يف ادلستول األكؿ كالثاين ككذلك الطالب القدماء الذين مل الذي

يشًتكوا ىذا الربنامج من قبل. كيقسم الطالب إىل عدة الفصوؿ على حسب  
كفاءهتم اللغوية لتسهيل عملية التعليم كالتعلم. كعدد الطلبة يف كل فصل 

 نفرا طالبا كاف أـ طالبة. 35إىل  30يًتاكح ما بني 
دراسي، إف الكتاب الدراسي ادلقرر لتعليم اللغة العربية يف مجيع الكتاب ال (6

ادلهارات اللغوية للطالب ىي كتاب "العربية بني يديك" لعبد الرمحن بن إبراىيم 
الفوزاف كأصحابو. كيتكوف من ثالثة رللدات كيتوقع هبذا الكتاب أف يسيطر 

اإلتصالية كالكفاية  الطالب على الكفايات فيو كىي الكفاية اللغوية، كالكفاية
 الثقافية.

ادلدخل كالطريقة، ادلدخل ادلستخدـ لتعليم اللغة العربية يف ىذا الربنامج ىو  (7
نظرية كاحدة، كىو مدخل الذم يرل أف اللغة العربية كحدة كاملة متكاملة. 
كأما الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف ىذا الربنامج ىي الطريقة 

بأهنا يف احلقيقة طريقة ادلعلم اخلاصة اليت يستفيد فيها من كل عناصر  اإلنتقائية،
 الطرؽ األخرل اليت يشعر أهنا فعالة.

التقومي، ىو الذم يقـو بو ىذا الربنامج ىو عن طريق اإلختبار، كىذا اإلختبار  (8
قد يكوف شفهيا أك ربريريا. كمن أنواع اإلختبار ىي اإلختبار األكؿ إختبار 

لتصنيف الطالب إىل فصوؿ على حسب قدراهتم يف العربية، كالثاين التصنيف 
إختبار التحصيل لقياس معرفة كقدرة الطالب اللغوية اليت درسوىا من قبل. 
كمادة اإلختبار تشتمل على مهارات اللغوية األربعة. كالثالث إختبار الشامل 

ادلواد  كىو لقياس معرفة الطالب اللغوية الشاملة اليت ربتوم على مجيع
 ادلدركسة.
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تعليم مهارة الكالم والكتابة في البرنامج الخاص لتعليم اللغة  -و 
 العربية في جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

كانت عملية تعليم مهارة الكالـ كالكتابة العربية يف ىذا الربنامج ال تنفصل من 
دراسية كاحدة دبهارات اللغوية األخرل. كتنفصل  ادلهارات اللغوية األربع، كلكن يف كحدة

 مهارة الكالـ كالكتابة يف إختبار التحصيل فحسب.
كأما مادة تعليم مهارة الكالـ كالكتابة مكتوبة يف الكتاب الدراسي "العربية بني 
يديك"، الذم ػلتول فيو على مادة تعليم مهارة الكالـ، كالكتابة، كالقراءة، كاإلستماع، 

 ألصوات.ككذلك ا
 –أما تعليم مهارة الكالـ أك الكتابة  –كالطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية 

يف ىذا الربنامج ىي الطريقة اإلنتقائية، بأهنا يف احلقيقة طريقة ادلعلم اخلاصة اليت يستفيد 
فيها من كل عناصر الطرؽ األخرل اليت يشعر أهنا فعالة. كىذا يدؿ على أف ادلدرسني دلا 

عّلموف العربية ال يرتبط ذلك بالطريقة أك اإلسًتاتيجية الواحدة، كؽلكن ذلم أف ؼلتاركا ي
 الطريقة أك اإلسًتاتيجية على حسب مشيئتهم كإرادهتم.
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 : عرض البيانات المقابلة وتحليلها ومناقشتها المبحث الثاني
اص لتعليم اللغة قابلت الباحثة بالدكتور احلاج مفتاح اذلدل كمدير الربنامج اخل 

 . كنتيجة ادلقابلة فيما يلي :2072أبريل  5العربية يف التاريخ 
ما قرار الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية عن ادلنهج الدراسي دلهارة الكالـ  -7

 كالكتابة؟
اجلواب : أكال، يستخدـ الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية نظرية كاحدة. كىذا 

م كل مهارات ال تنفصل بعضها ببعض. فتعليم مهارة يدؿ على أف تعلي
الكالـ يف ىذا الربنامج يف كحدة كاحدة دبهارات أخرل ككذلك مهارة 

 72الكتابة، كتنفصل تلك ادلهارات يف التقومي. ثانا، عدد احلصة كلها 
حصة، كىذه احلصص تقسم إىل الفصلني الدراسني، الفصل الدراسي 

حصص. فمهارة الكالـ  6ي الثاين حصص، كالفصل الدراس 6األكؿ 
كاإلستماع يف الفصل األكؿ لكل منهما حصتاف، كيف الفصل الثاين لكل 
منهما حصة كاحدة. الفصل الدراسي حصة كاحدة, كإما مهارة الكتابة 

 يف الفصل األكؿ حصة كاحدة كيف الفصل الثاين حصتاف. 
 : كيف تنفيذ تعليم الكالـ كالكتابة يف الربناحج اخلاص -2

 ؟يف ىذا الربنامج مادة تعليم الكالـ كالكتابةما  ( أ
اجلواب : ادلادة يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة يف ىذا الربنامج ىي مادة 
مهارة الكالـ كالكتابة يف الكتاب الدراسي "العربية بني يديك" لِػ الدكتور 

 عبد الرمحن ف إبراىيم الفوزاف كأصحابو.
 ادلستخدمة يف تعليم الكالـ كالكتابة؟ أك الطريقة اإلسترياتيجيةما   ( ب

اجلواب : يف عملية التعليم مهارة الكالـ كالكتابة ضلن ال نستخدـ 
أك الطريقة اجليدة  اإلسترياتيجيةأك الطريقة ادلعينة. بل نستخدـ كل  اإلسترياتيجية

أك الطريقة  اإلسترياتيجيةالفعالة حسب موقف أعضاء الفصل, أم نستخدـ 
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نتقائية. فهي الطريقة اليت تركز على ادلتعلم كحاجاتو, كمن ادلمكن النظر إىل اإل
الطرؽ الثالث، أم الطريقة القواعد كالًتمجة، كالطريقة ادلباشرة كالطريقة السمعية 

 الشفهية على أساس أف بعضها يكمل البعض األخرل.
 الوسائل ادلستخدمة يف تعليم الكالـ كالكتابة؟ما  ( ج

كسائل التعليم ادلستخدمة يف ىذا الربنامج ادلتنوعة على حسب اجلواب : 
مشيئة األساتذة، منهم يستخدموف السبورة أك الصورة أك كراسة 

 العمل أك معمل اللغة أك احلاسوب أك غري ذلك.
 كيف تقومي تعليم مهارة الكالـ كالكتابة يف ىذا الربنامج؟ -3

ة يف ىذا الربنامج بإختبار ربريرم كشفوم اجلواب : تقومي تعليم مهارة الكالـ كالكتاب
كل سنة أربع إختبارات. كىذه اإلختبارات يصممها األساتذة يف ىذا 

 الربنامج.
 ما العوائق كادلشكالت ادلوجودة يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة يف ىذا الربنامج؟  -4

بة يف ىذا يف تعليم مهارة الكالـ كالكتااجلواب : العوائق كادلشكالت ادلوجودة 
متنوعة. منها : قلة إرادة الطالب يف تعليم اللغة العربية، كقدرة  الربنامج

 الطالب ادلتنوعة، كغري ذلك.
 
 
 

 
 
 
 
 



62 
 

 : عرض البيانات اإلستبانة وتحليلها ومناقشتها المبحث الثالث

معّلما باألسلوب  30كلقد قدمت الباحثة اإلستبيانة لبعض ادلعّلمني كادلعّلمات )
ة اإلحتمالية( دلعرفة كيفيتهم يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة. كأما نتائج اإلستبيانة ادلعاين

منهم تدؿ على أف كيفيتهم يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة زبتلف بعضهم بعضا، 
معّلما يستخدموف كيفية تشرح ادلواد الدراسية  6كتفصيلها يف تعليم مهارة الكالـ : أف 

معّلما يستخدموف كيفية تشريف الطالب يف تعليم مهارة  3بات، ككمسع الطالب كالتدري
معّلما يستخدموف كيفية تشريف الطالب يف تعليم مهارة  76الكالـ كالتدريبات، ك 

معّلما يستخدموف كيفية أخرل، منهم تطبيق  5الكالـ كتقدمي األسئلة كالتدريبات، ك
 الكالـ بالشرح مفردات. 

معّلما يستخدموف كيفية تشرح ادلواد الدراسية  70: أف كإما تعليم مهارة الكتابة 
معّلما بتشريف الطالب يف تعليم  3كمسع الطالب كتكتبها على السبورة مث التدريبات، ك 

معّلما بتشريف الطالب يف مهارة الكتابة كتقدمي  73مهارة الكتابة كالتدريبات، ك 
 تعليم مهارة الكتابة فهي بتقدمي أك منهم ذلم التقنية اخلاصة يف 4األسئلة كالتدريبات، ك 

 تشريح الصور. كتضيح ذلك فيما يلي :
 1الرسوم 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

ادلعلم يشرح ادلواد 
الدراسيىة كمسع الطالب 

 كالتدريبات

يشرؼ ادلعلم الطالب يف 
تعليم مهارة الكالـ 

 كالتدريبات

يشرؼ ادلعلم الطالب يف 
تعليم مهارة الكالـ كتقدمي 

 األسئلة كالتدريبات

 كيفية أخرل
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 2الرسوم 

 
كأما الوسائل ادلستخدمة يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة ؼلتلف ادلعّلموف بعضهم 

 3معّلما يستخدـ الصورة كوسائل التعليم، ك  76بعضا. ك يف تعليم مهارة الكالـ منهم 
بوسائل أخرل كىي بتقدمي  8البطاقة، ك  معّلما بوسيلة 3معّلما بوسيلة السبورة، ك 

القصة كاحلركات ادلتنوعة كاإلشارات كالرموز ادلتخصصة كاخلرائط كاأللعاب. كإما كسائل 
معلما يستخدموف الصورة كوسائل التعليم مهارة الكتابة، ك  6التعليم دلهارة الكتابة منهم 

منهم بوسيلة أخرل. كتوضيح  4معّلما بوسيلة البطاقة، ك 4معّلما بوسيلة السبورة،  76
 ذلك فيما يلي :

 3الرسوم 
 وسائل التعليم مهارة الكالم والكتابة
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حثة مشكالت كمن ىذه اإلستبانة كتؤكدىا بادلالحظة كادلقابلة، حصلت البا 
 تعليم مهارة الكالـ كالكتابة باللغة العربية فيما يلي :

 من جهة ادلعّلمني - أ
 قّلة إرادة الطالب يف تعليم اللغة العربية -7
 كالكتابة  قّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم مهارة الكالـ -2
 قدرة الطالب ادلتنوعة -3
غة احمللية، كعدـ الوضوح يف توزيع منها الدافعة ادلختلفة، كزلاربة اللغريىا،  -4

احلصص التعليمية اخلاصة دلهارة الكالـ كالكتابة حىت ال يرل َمن معّلم 
 الكالـ كَمن معلم الكالـ أك القراءة أك اإلستماع.

 كبياف على ذلك فيما يلي :
 4الرسوم 

 مشكالت في تعليم مهارة الكالم والكتابة عند المعّلم

 من جهة الطالب -ب
قلة رعاية الطلبة باللغة العربية كميوذلم إليها كقلة محاستهم كدكافعهم لإلشًتاؾ  -7

 يف التعليم
 الوسائل التعليمية اليت استخدمها ادلعّلم زلدكدة -2
 بة مادة الكالـ كالكتابة ادلوجودة يف الكتاب الدراسيصعو  -3
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غريىا، منها عدـ اعتماد النفس للطالب، كقلة يف التدريبات ك ادلمارسة مهارة  -4
الكالـ كالكتابة يوميا، كقلة ادلعلومات كالعلـو عن النحو كالصرؼ كاألسلوب 

ريقة ادلستخدمة اللغوية كادلفردات، ك عدـ فعالية بيئة التعليم، ككذلك عدـ الط
 كبياف على ذلك فيما يلي :ادلناسبة كاجليدة. 

 5الرسوم 
 طلبةمشكالت في تعليم مهارة الكالم والكتابة عند ال

 
ادلشكالت ادلوجودة يف تعليم مهارة الكالـ  كالبياف السابق يتأكد الباحثة على

كالكتابة البّد أف ربّلها خآف يؤدم إىل اطلفاض دكافع الطلبة يف عملية التعليم كضعف 
 -فأرادت الباحثة أف تطّبق طريقة )التفكري مهارهتم على مهارة الكالـ كالكتابة العربية.

( فيكوف أحد من اخلطوات يف ربليل /TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ
 ادلشكالت السابقة. 
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 : عرض البيانات اإلختبار وتحليلها ومناقشتها المبحث الرابع

 . كجرت2072أبريل سنة  4 –مارس  79قامت الباحثة بالبحث يف التاريخ  
يف تنمية مهارة  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكريتطبيق 

 2 –مارس 79الكالـ كالكتابة دلدة الدكرين : الدكر األكؿ لفصل الضابط يف التاريخ 
أبريل سنة  4 –مارس 20. كالدكر الثاين لفصل التجرييب يف التاريخ 2072أبريل سنة 

 لقبلي ك اإلختبار البعدم.. كلكل الدكر اإلختبار ا2072
 الدور األول  - أ

يف ىذا الدكر، غلرم اإلختبار القبلي على أفراد اجملموعة، دلعرفة كفاءهتم يف مهارة 
ثل عامل الضابط،   الكالـ كالكتابة. تستخدـ الباحثة األساليب التعليمية التقليدية اليت سبم

دراسيىة معينة. مث غلرم اإلختبار  كأف يستخدـ طريقة التعليم التقليدية العادية يف كحدة
البعدم على أفراد اجملموعة كػلسب متوسط الزيادة يف ادلتغري التابع كىو التحصيل يف 

 ىذه الوحدة الدراسية. كأما خطواتو تفصيليا فيما يلي :
 اإلختبار القبلي -1

 79عقدت الباحثة اإلختبار القبلي لفصل الضابط يف فصل ؿ األكؿ يف التارخ 
، قسمت الباحثة احلصص على حصتني، احلصة األكىل اإلختبار القبلي 2072 مارس

 دلهارة الكالـ، كاحلصة الثانية اإلختبار القبلي دلهارة الكتابة.
ربتوم على الصورة عن ادلادة  –كما يف ادللحق   –ككانت أسئلة اإلختبار فيو 

نت أسئلة دلهارة الكالـ ادلدركسة فهي "اجلوائز"، كخطوات إلجابة األسئلة ادلوجودة. كا
ىي طلب الطالب أف يصف الصورة شفهيا باتباع على خطوات إلجابة األسئلة 

كلمة. كإما دلهارة الكتابة طلب الطالب أف يصف الصورة    20ادلوجودة ال يقل على 
 كلمة. كنتائج اإلختبار القبلي لفصل الضابط ىي :  50كتابيا ال يقل على 
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 14الجدول 
 القبلي لطالب فصل الضابط )مهارة الكالم(  نتائج اإلختبار

 النطق اإلسم رقم
النحو 
 والصرف

المفردات 
 الطالقة اللغوية

فهم 
 التقدير العدد األسئلة

 - - - - - - - زلفة ادلغفرة 7
 شلتاز 90 95 96 85 85 90 إيكا ستيا ريين  2
 جيد جدا 82 95 95 75 70 75 أّكليا رزقي ر 3
 شلتاز 97 98 700 95 96 95 عجيب نور توفيق 4
 شلتاز 700 700 700 700 700 700 زلمد عريف الدين 5
 جيد جدا 85 97 95 76 75 80 فحرجاؿ 6
 - - - - - - - ريا خنرية 7
 جيد جدا 82 95 95 75 70 75 رمحة ديول جوكتا 8
 جيد جدا 82 95 95 75 70 75 معاملة 9
 شلتاز 96 98 700 95 90 95 نج مع الصابريننانا 70
 شلتاز 93 95 700 90 90 90 ارئإماـ ق 77
 جيد جدا 82 86 90 78 75 80 ادلنورةعليا مفتاح  72
 شلتاز 99 700 700 95 98 700 جريةفاطن ى اثري 73
 جيد جدا 80 87 90 78 75 70 شهرية النساء 74
 جيد 77 85 85 75 72 70 عفيفة مبينة ق 75
 شلتاز 97 95 95 90 85 88 أمحد ديالمى قدرل 76
 جيد جدا 87 90 90 83 85 85 علي أبرار 77
 - - - - - - - فطى نبياليول مد 78
 - - - - - - - زلمد مشس العارفني 79
 جيد جدا 82 90 85 80 75 80 أمحد سراج ادلنري 20
 جيد جدا 82 90 85 75 75 85 أرنا ىداية ف 27
 يد جداج 87 90 90 86 80 87 حلمي عبدا كماؿ 22
 شلتاز 95 700 700 90 90 95 دنا أميناتا دية 23
 جيد جدا 89 95 95 80 85 90 فطريا رمحية النساء 24
 شلتاز 98 700 700 95 96 700 إماـ عطاء الرمحن 25
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 جيد جدا 86 90 90 80 85 86 أمحد برىاين 26
 جيد جدا 80 86 87 77 75 75 نداية الرمحة 27
 - - - - - - - إنتاف نور عليا 28
 - - - - - - - اهلل سلرجيزلمد عبد 29

 87،97ادلعدؿ : 
 اإلشراح :

 طالب 73:  جيد جدا    طالب 9:  شلتاز
 طالب 6:   الغائب    : طالب كاحد جيد

 15الجدول 
 نتائج اإلختبار القبلي لطالب فصل الضابط )مهارة الكتابة(

 اإلسم رقم
ثراء 

 المفردات
عالقة بين الموضوع 

 اإلمالء مضمون النصو 
القواعد 
 التقدير العدد والتراكيب

 - - - - - - زلفة ادلغفرة 7
 جيد جدا 89 85 90 700 80 إيكا ستيا ريين  2
 شلتاز 94 90 95 700 90 أّكليا رزقي ر 3
 شلتاز 93 94 95 700 85 عجيب نور توفيق 4
 شلتاز 97 95 98 700 97 زلمد عريف الدين 5
 شلتاز 97 85 93 700 86 فحرجاؿ 6
 - - - - - - ريا خنرية 7
 شلتاز 95 96 95 700 88 رمحة ديول جوكتا 8
 - - - - - - معاملة 9
 شلتاز 93 90 95 700 88 نانانج مع الصابرين 70
 شلتاز 97 90 90 700 85 إماـ قارئ 77
 شلتاز 93 90 94 700 90 عليا مفتاح ادلنورة 72
 شلتاز 96 95 98 700 98 ىجريةثريا فاطن  73
 شلتاز 94 90 96 700 90 شهرية النساء 74
 شلتاز 96 96 97 700 90 عفيفة مبينة احلكمة 75
 شلتاز 97 96 98 700 94 أمحد ديالمى قدرل 76
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 جيد جدا 85 85 87 95 75 علي أبرار 77
 - - - - - -  نبيالديول مفىت 78
 - - - - - - زلمد مشس العارفني 79
 شلتاز 95 95 96 700 90 د سراج ادلنريأمح 20
 - - - - - - أرنا ىداية ف 27
 - - - - - - حلمي عبدا كماؿ 22
 شلتاز 96 96 98 700 90 دية دنا أميناتا 23
 - - - - - - فطريا رمحية النساء 24
 شلتاز 97 95 98 700 95 إماـ عطاء الرمحن 25
 جيد جدا 86 80 89 700 75 أمحد برىاين 26
 شلتاز 97 85 94 700 86 نداية الرمحة 27
 - - - - - - إنتاف نور عليا 28
 - - - - - - اهلل سلرجيزلمدعبد 29

 90،70ادلعدؿ : 
 اإلشراح :

 طالب 3:  جيد جدا    طالبا 76:  شلتاز
 طالب 9:   الغائب     -:  جيد

دلهارة  87،97لة كمن نتائج اإلختبار القبلي، ظهر أف الطالب نالو الدرجة ادلعد 
دلهارة الكتابة. كىذه النتائج تدؿ على أف قدرة الطالب يف تعليم  90،70الكالـ ك 

 مهارة الكالـ كالكتابة يف ادلستول ادلمتاز. 
 
 تصميم خطة التعليم -2

إف عملية التعليم مهارة الكالـ كالكتابة ال تبدأ يف حجرة الدراسة أماـ الطالب، 
أكثر من قبل ذلك. فقبل تنفيذ التعليم يف حجرة الدراسة ىناؾ  كإظلا قد بدأت يف يـو أك

مرحلة زبطيطية، حيث تضع ادلعّلمة خطة التدريس بعد دراسو كفهمو. كخطة التدريس 
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سبثل منهجا كأسلوبا كطريقة منظمة للعمل، كىي عملية عقلية منظمة ىادفة تؤدم إىل 
   5بلوغ األىداؼ ادلنشودة بفعالية ككفاية.

كتعرض  –كما يف ادللحق   –اعتمادا على ذلك، صممت الباحثة خطة التدريس 
تصميم خطة التدريس دلهارة الكالـ كالكتابة للدكر األكؿ كفق األساليب التعليمية العادية 

ألكثر استخداما ألساتذة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية، أم أك الطريقة التقليدية ا
أف األساليب التعليمية ادلستخدمة يف تعليم الكالـ يف الدكر األكؿ ىي : التمهيد، 
كالشرح كالتدريب بالتعبري الشفوم، كالتقومي. كإما األساليب التعليمية ادلستخدمة يف 

 لشرح كالتدريب بالتعبري التحريرم، كالتقومي.تعليم مهارة الكتابة ىي : التمهيد، كا
كمواد الدراسية يف ىذا الدكر ىي مادة ادلهارة الكالـ كالكتابة يف كتاب "العربية 

 بني يديك" اجمللد الثاين كموضوعها : العامل قرية صغرية، كالنظافة، كالشباب.
 
 تطبيق تعليم مهارة الكالم والكتابة بطريقة تقليدية عادية -3

عملية التعليم تتكوف من ثالث مراحل كىي مرحلة التمهيد أك ادلقدمة  كانت
 كمرحلة األنشطة التعليمية كمرحلة اإلختتاـ.

 مرحلة التمهيد أك ادلقدمة ( أ
يف البداية تلقي ادلعّلمة السالـ كالتحية على مجيع الطلبة، ك قراءة كشف 

يـو عن طريق السؤاؿ احلضور كالغياب، كتقدمي ادلادة ادلاضية كيربط دبادة ال
 كاجلواب، مث تبدأ ادلعّلمة باجلماالت كالتوجيو بشرح ما يتعلق بادلوضوع. 

 مرحلة األنشطة التعليمية  ( ب
يف ىذه ادلرحلة، يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة، تبدأ ادلعّلمة بإلقاء ادلفردات 

ادلفهومة اجلديدة، كتقرأ نص القراءة مث تشرح عن الكلمات الصعوبة أك غري 
شفهيا، أك تعطي ادلعّلمة  كتطلب ادلعّلمة الطلبة أف تلخص نص القراءة بلغتهم

                                                           
 64-63ـ( ص 7984)عماف: مطبعة كزارة األكقاؼ اإلسالمية، التدريس الفعاؿ دات كأصحابو، عزات جرا 5
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الصورة ادلتعلقة دبادة اليومية مث تطلب ادلعّلمة الطلبة أف تصف الصورة بلغتهم 
شفهيا، مث تطلب ادلعّلمة الطلبة أف تعرب كصفهم كتابيا، مث تقيم ادلعّلمة 

 ضوابط القواعد اللغوية.بالتصويب عن اخلطأ من األصوات ك 
 ج( مرحلة اإلختتاـ

يف ىذه ادلرحلة، تشجع ادلعلمة الطلبة على تقومي كمراجعة ما درسو اليـو بأف 
يعملوا التدريبات أك أسئلة اإلتيعاب ادلوجودة يف الكتاب. كيف إجابة التدريبات 
أك أسئلة اإلستيعاب، تطلب ادلعّلمة كاحدا فواحدا أف غليبوىا حىت يتحقق 
أهنم مفهوموف بادلادة. كالتايل، تّلخص ادلعلمة ادلادة كزبتتم الدرس بإلقاء 

 السالـ كاحلمد هلل. 
 

 اإلختبار البعدي -4
بعد ما تطبيق الطريقة التقليدية العادية يف ىذا الدكر األكؿ، قامت الباحثة 

سة. اإلختبار البعدم لقياس كفاءة الطالب يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة ادلدرك 
أبريل  2كعقدت الباحثة اإلختبار البعدم لفصل الضابط يف فصل ؿ األكؿ يف التارخ 

، قسمت الباحثة احلصص على حصتني، احلصة األكىل اإلختبار البعدم دلهارة 2072
 الكالـ، كاحلصة الثانية اإلختبار البعدم دلهارة الكتابة.

لى الصورة عن ادلادة ربتوم ع –كما يف ادللحق   –ككانت أسئلة اإلختبار فيو 
ادلدركسة فهي "الشباب"، كخطوات إلجابة األسئلة ادلوجودة مثل ما طّبقت يف اإلختبار 
القبلي. فهي كانت أسئلة دلهارة الكالـ ىي طلب الطالب أف يصف الصورة شفهيا 

كلمة. كإما دلهارة الكتابة   20باتباع على خطوات إلجابة األسئلة ادلوجودة ال يقل على 
 كلمة.  50لطالب أف يصف الصورة كتابيا ال يقل على طلب ا

 أما نتائج اإلختبار البعدم لفصل الضابط ىي :
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 16الجدول 
 نتائج اإلختبار البعدي لطالب فصل الضابط )مهارة الكالم(

 النطق اإلسم رقم
النحو 
 والصرف

المفردات 
 الطالقة اللغوية

فهم 
 التقدير العدد األسئلة

 جيد جدا 88 700 700 80 75 85 زلفة ادلغفرة 7
 شلتاز 90 700 700 80 78 90 إيكا ستيا ريين  2
 جيد جدا 85 700 700 75 75 75 أّكليا رزقي ر 3
 شلتاز 98 700 700 97 95 96 عجيب نور توفيق 4
 شلتاز 700 700 700 700 700 700 زلمد عريف الدين 5
 شلتاز 93 700 700 88 87 90 فحرجاؿ 6
 جيد جدا 84 700 700 75 73 70 نريةرياح ال 7
 جيد جدا 85 700 700 75 74 74 رمحة ديول جوكتا 8
 جيد جدا 85 700 700 75 75 75 معاملة 9
 شلتاز 93 700 700 85 88 90 نانانج مع الصابرين 70
 شلتاز 97 700 700 83 86 85 إماـ قارئ 77
 شلتاز 96 700 700 95 90 95 عليا مفتاح ادلنورة 72
 شلتاز 700 700 700 700 700 700 ىجريةثريا فاطن  73
 شلتاز 97 700 700 83 86 85 شهرية النساء 74
 جيد جدا 85 700 700 75 75 76 عفيفة مبينة ق 75
 شلتاز 93 700 700 88 87 90 أمحد ديالمى قدرل 76
 جيد جدا 84 700 700 75 72 75 علي أبرار 77
 جيد جدا 85 700 700 74 74 75  نبيالديول مفىت 78
 - - - - - - - زلمد مشس العارفني 79
 شلتاز 93 700 700 86 85 95 أمحد سراج ادلنري 20
 جيد جدا 85 700 700 74 74 75 أرنا ىداية ف 27
 جيد جدا 84 700 700 75 72 75 حلمي عبدا كماؿ 22
 شلتاز 700 700 700 700 700 700 ديا دنا أميناتا 23
 جيد جدا 85 700 700 73 76 74 النساء فطريا رمحية 24
 شلتاز 700 700 700 700 700 700 إماـ عطاء الرمحن 25



73 
 

 شلتاز 97 700 700 84 85 85 أمحد برىاين 26
 شلتاز 93 700 700 88 87 90 نداية الرمحة 27
 جيد جدا 85 700 700 74 74 75 إنتاف نور عليا 28
 شلتاز 93 700 700 88 87 90 زلمد عبد اهلل سلرجي 29

 90،70ادلعدؿ : 
 اإلشراح :

 طالب 72:  جيد جدا    طالب 76:  شلتاز
 : طالب كاحد  الغائب     -:  جيد

 17الجدول 
 نتائج اإلختبار البعدي لطالب فصل الضابط )مهارة الكتابة(

 اإلسم رقم
ثراء 

 المفردات
عالقة بين الموضوع 

 اإلمالء ومضمون النص
القواعد 
 التقدير عددال والتراكيب

 شلتاز 90 85 90 700 87 زلفة ادلغفرة 7
 شلتاز 92 86 96 700 86 إيكا ستيا ريين  2
 شلتاز 97 87 92 700 85 أّكليا رزقي ر 3
 شلتاز 96 95 98 700 90 عجيب نور توفيق 4
 شلتاز 700 700 700 700 700 زلمد عريف الدين 5
 شلتاز 90 88 88 700 86 فحرجاؿ 6
 شلتاز 92 90 90 700 90 نريةلاح اري 7
 شلتاز 92 90 90 700 87 رمحة ديول جوكتا 8
 شلتاز 97 87 90 700 86 معاملة 9
 شلتاز 96 95 98 700 90 نانانج مع الصابرين 70
 شلتاز 98 98 98 700 95 إماـ قارئ 77
 شلتاز 93 90 96 700 88 نورةادلعليا مفتاح  72
 شلتاز 700 700 700 700 700 ا فاطن ىجريةثري 73
 شلتاز 90 86 86 700 87 شهرية النساء 74
 شلتاز 92 90 92 700 86 عفيفة مبينة احلكمة 75
 شلتاز 96 98 98 700 90 أمحد ديالمى قدرل 76
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 شلتاز 90 87 85 700 88 علي أبرار 77
 شلتاز 90 85 90 700 84  نبيالديول مفىت 78
 - - - - - - زلمد مشس العارفني 79
 شلتاز 94 90 90 700 89 أمحد سراج ادلنري 20
 شلتاز 90 86 87 700 88 أرنا ىداية ف 27
 شلتاز 97 87 90 700 86 حلمي عبدا كماؿ 22
 شلتاز 95 95 90 700 94 ديا دنا أميناتا 23
 شلتاز 93 90 96 700 85 فطريا رمحية النساء 24
 شلتاز 98 98 98 700 95 إماـ عطاء الرمحن 25
 جيد جدا 89 86 89 700 83 أمحد برىاين 26
 شلتاز 97 87 90 700 86 نداية الرمحة 27
 شلتاز 94 95 93 700 90 إنتاف نور عليا 28
 شلتاز 94 95 95 98 89 اهلل سلرجيزلمدعبد 29

 93،74ادلعدؿ : 
 اإلشراح :

 طالب 73:  جيد جدا    طالب 9:  شلتاز
 لب كاحد: طا  الغائب    : طالب كاحد جيد

دلهارة  90،70كمن نتائج اإلختبار القبلي، ظهر أف الطالب نالو الدرجة ادلعدلة 
دلهارة الكتابة. كىذه النتائج تدؿ على أف قدرة الطالب يف تعليم  93،74الكالـ ك 

 مهارة الكالـ كالكتابة يف درجة شلتاز.
ة الكالـ كالكتابة فأما ادلقارنة بني نتائج اإلختبار القبلي كالبعدم يف تعليم مهار 

 لطالب فصل الضابط فيما يلي :
 18الجدول 

 المقارنة بين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لفصل الضابط )مهارة الكالم والكتابة(

 اإلسم رقم
 اإلمتحان البعدي اإلمتحان القبلي

 الكتابة الكالم الكتابة الكالم
 90 88 - - زلفة ادلغفرة 7
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 92 90 89 90 إيكا ستيا ريين  2
 97 85 94 82 أّكليا رزقي ر 3
 96 98 93 97 عجيب نور توفيق 4
 700 700 97 700 زلمد عريف الدين 5
 90 93 97 85 فحرجاؿ 6
 92 84 - - ريا خنرية 7
 92 85 95 82 رمحة ديول جوكتا 8
 97 85 - 82 معاملة 9
 96 93 93 96 نانانج مع الصابرين 70
 98 97 97 93 إماـ قارئ 77
 93 96 93 82 عليا مفتاح ـ 72
 700 700 96 99 ثرم فاطن ق 73
 90 97 94 80 شهرية النساء 74
 92 85 96 77 عفيفة مبينة ق 75
 96 93 97 97 أمحد ديالمى قدرل 76
 90 84 85 87 علي أبرار 77
 90 85 - - ديول كفطى نبيال 78
 - - - - زلمد مشس العارفني 79
 94 93 95 82 ادلنري أمحد سراج 20
 90 85 - 82 أرنا ىداية ف 27
 97 84 - 87 حلمي عبدا كماؿ 22
 95 700 96 95 ديا دنا أميناتا 23
 93 85 - 89 فطريا رمحية النساء 24
 98 700 97 98 إماـ عطاء الرمحن 25
 89 97 86 86 أمحد برىاين 26
 97 93 97 80 نداية الرمحة 27
 94 85 - - إنتاف نور عليا 28
 94 93 - - زلمد عبد اهلل سلرجي 29

 2608 2535 7769 2022 العدد :
 93،74 90،70 90،70 87،97 ادلعدؿ :
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 الدور الثاني - ب
-TTW/Think-Talkالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكريذبرم ذبربة يف ىذا الدكر، 

Write/) عقد الباحثة اإلختبار يف مهارة الكالـ كالكتابة. كقبل أف ذبرم ىذه الطريقة، ت
طريقة القبلي على أفراد اجملموعة دلعرفة كفاءهتم يف مهارة الكالـ كالكتابة. مث تستخدـ 

اليت سبثل عامل التجربة كأف  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ -)التفكري
يف كحدة دراسية  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكرييستخدـ 

عينة. مث ذبرل الباحثة اإلختبار البعدم على أفراد اجملموعة كػلسب معيار النجاح يف م
 ادلتغري ادلستقل كىو التحصيل يف ىذه الوحدة الدراسية. أما خطواتو تفصيليا كما يلي :

 اإلختبار القبلي  -1
 20عقدت الباحثة اإلختبار القبلي لفصل التجربة فصل ؿ اخلامس يف التاريخ 

. ككانت دلهارة الكتابة 2072مارس سنة  27دلهارة الكالـ، ك  2072نة ماريس س
أسئلة اإلختبار فيو كما عمل فصل الضابط. أما نتائج اإلختبار القبلي لفصل التجربة 

 ىي: 
 19الجدول 

 نتائج اإلختبار القبلي لطالب فصل التجريبي )مهارة الكالم(

النحو  النطق اإلسم رقم
 والصرف

المفردات 
 يةاللغو 

فهم  الطالقة
 األسئلة

 التقدير العدد

 - - - - - - - زلمد سرجيطا 7
 - - - - - - - حسب اهلل الفياف 2
 جيد 78 76 90 76 74 73 رقية 3
 جيد جدا 82 78 90 78 78 85 جواىر 4
 جيد جدا 82 92 90 75 75 76 خري النساء 5
 جيد 76 76 90 74 70 74 نور الفطرية أبريلية 6
 - - - - - - - ف اجلزيلأفنا 7
 - - - - - - - فقيو الدين ىاقي 8
 جيد جدا 82 78 90 78 78 85 زلمد فحرص 9
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 جيد جدا 87 87 90 78 74 76 زلفىحسنية  70
 جيد 78 78 90 73 74 76 ذرة النافسة 77
 - - - - - - - فتح الرازم 72
 جيد 79 82 90 75 73 75 مفعة العزيزة 73
 جيد جدا 82 78 90 78 78 85 صادؽأمحد جعفر  74
 جيد جدا 84 95 90 77 78 80 فطرية 75
 جيد 79 82 90 75 73 75 زىرة الصاحلة 76
 جيد جدا 83 87 90 75 76 85 رشيدة ألفة ىاين 77
 جيد جدا 85 90 90 78 80 85 أـ فتحة الصاحلة 78
 جيد جدا 80 85 90 75 78 75 زلمد فيزاؿ أحسن 79
 جيد جدا 80 86 90 75 75 76 احلبيبةحةسييت مفل 20
 جيد 76 76 90 73 72 70 إرما نور ىداية  27
 شلتاز 90 94 90 90 86 89 فريكز أئمة  22
 - - - - - - - مصلحزلمدحنيف  23
 جيد 78 80 90 77 73 75 أغوسطني ريسك  24
 جيد جدا 87 95 90 85 85 80 عملي  ديسي ترم 25
 جيد جدا 89 90 90 90 86 90 زلمد عني الرازيقي 26
 شلتاز 90 96 90 88 85 90 يويل كسط احملرمة 27
 جيد جدا 82 78 90 75 75 85 نور زنة احلميدة 28
 جيد جدا 89 87 90 90 87 90 زلمد حسن 29

 82،26ادلعدؿ : 
 اإلشراح :

 طالب 74:  جيد جدا    : طالباف شلتاز
 طالب 6:   الغائب    طالب 7:  جيد
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 22الجدول 
 نتائج اإلختبار القبلي لطالب فصل التجريبي )مهارة الكتابة(

 اإلسم رقم
ثراء 

 المفردات
عالقة بين الموضوع 

 اإلمالء ومضمون النص
القواعد 
 التقدير العدد والتراكيب

 - - - - - - زلمد سرجيطا 7
 - - - - - - حسب اهلل الفياف  2
 جيد جدا 83 76 77 700 78 رقية 3
 - - - - - - جواىر 4
 شلتاز 97 86 92 700 85 خري النساء 5
 جيد 79 70 70 700 76 نور الفطرية أبريلية 6
 - - - - - - أفناف اجلزيل 7
 - - - - - - فقيو الدين ىاقي 8
 - - - - - - زلمد فحرص 9
 جيد جدا 86 80 85 700 80 زلفىحسنية  70
 - - - - - - ذرة النافسة 77
 - - - - - - الرازمفتح  72
 جيد جدا 85 80 84 700 78 مفعة العزيزة 73
 - - - - - - أمحد جعفر صادؽ 74
 جيد جدا 85 80 80 700 82 فطرية 75
 جيد جدا 89 85 86 700 86 زىرة الصاحلة 76
 جيد جدا 84 78 79 700 80 رشيدة إلف ىاين 77
 جيد جدا 89 85 86 700 86 أـ فتحة الصاحلة 78
 - - - - - - زلمد فيزاؿ أحسن 79
 جيد جدا 84 78 79 700 80 سييت مفلحة احلبيبة 20
 جيد 79 70 70 700 75 إرما نور ىداية  27
 جيد جدا 83 78 75 700 78 فريكز أئمة  22
 - - - - - - زلمد حنيف مصلح 23
 جيد جدا 80 70 70 700 80 ريسك أغوسطني  24
 جيد جدا 89 80 87 700 80 عملي  ديسي ترم 25
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 - - - - - - زلمد عني الرازيقي 26
 جيد جدا 83 79 75 700 78 يويل كسط احملرمة 27
 جيد جدا 89 85 86 700 84 نة احلميدةينور ز  28
 - - - - - - زلمد حسن 29

 84،87ادلعدؿ : 
 اإلشراح :

 طالب 73:  جيد جدا    : طابة كاحدة شلتاز
  طالب 73:   الغائب    : طالباف جيد

دلهارة  82،26كمن نتائج اإلختبار القبلي، ظهر أف الطالب نالوا الدرجة ادلعدلة 
دلهارة الكتابة. كىذا يدؿ على أف قدرة الطالب يف تعليم مهارة  84،87الكالـ، ك 

الكالـ كالكتابة يف درجة جيد جدا. كمن ىنا فإف قدرة الطالب يف تعليم مهارة الكالـ 
امة مازالت يف حاجة إىل ربسني كترقية، مع أهنم من فصل بدرجة كالكتابة بصفة ع

 العليا، ككاف الطالب فيو من شعبة اللغة العربية كآداهبا كتعليم اللغة العربية.
 تصميم خطة التعليم   -2

طريقة التعليم ادلستخدمة يف ىذا الدكر زبتلف بطريقة جارية يف الدكر األكؿ. 
-TTW/Thinkالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكريف يطبق بدأت الباحثة يف ىذا الدكر أ

Talk-Write/)  كما   –يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة. كصممت الباحثة خطة التعليم
طريقة كعرضت تصميم خطة تعليم مهارة الكالـ كالكتابة للدكر الثاين كفق  –يف ادللحق 

كاخلطة  ات كما يلي :خبطو  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ -)التفكري
( فهو تبدأ من اشًتاؾ الطالب يف التفكري Thinkاألكىل من ىذه الطريقة ىي: التفكري )

( أم تبادؿ األفكار مع Talkالكالـ ) أك احلوار بنفسو بعد عملية القراءة، مث اخلطة الثانية
 أصدقائو قبل الكتابة. كيف تطبيقو، طلب الطالب لتنفيذ القراءة النص، كتدكين
ادلالحظات، كتشرح، كاإلستماع، كتبادؿ األفكار مع األصدقاء، مث اخلطة الثالثة الكتابة 

(Write) .فهو يعرب األفكار بالكتابة 
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كادلادة ادلدركسة يف ىذا الدكر ىي مادة مهارة الكالـ كالكتابة يف كتاب "العربية 
، كالشباب، حيث بني يديك" اجمللد الثاين كمضوعها : العلم قرية صغرية، ك النظافة

 .(/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكرييطبقها باستخداـ 
 

في  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالم -طريقة )التفكيرتطبيق  -3
 تعليم مهارة الكالم والكتابة

بعد ما غلرل تعليم مهارة الكالـ كالكتابة يف الدكر األكؿ، ذبرم الباحثة تعليم 
-TTW/Think-Talkالكتابة –الكالـ -باستخداـ طريقة )التفكري مهارة الكالـ كالكتابة

Write/)  للدكر الثاين يف ثالث مراحل أيضا، فهي مرحلة التمهيد كادلقدمة، كمرحلة
-TTW/Think-Talkالكتابة –الكالـ -األنشطة التعليمية باستخداـ طريقة )التفكري

Write/) ،.كمرحلة اإلختتاـ 
 مرحلة التمهيد كادلقدمة ( أ

يف البداية تلقي ادلعّلمة السالـ كالتحية على مجيع الطلبة، ك قراءة كشف احلضور 
كالغياب، كتقدمي ادلادة ادلاضية كيربط دبادة اليـو عن طريق السؤاؿ كاجلواب، مث تبدأ 

 ادلعّلمة باجلماالت كالتوجيو بشرح ما يتعلق بادلوضوع.
 يميةمرحلة األنشطة التعل  ( ب

-TTW/Thinkالكتابة –الكالـ -يف ىذه ادلرحلة، ذبرل الباحثة طريقة )التفكري

Talk-Write/ طواتاخل( يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة. فتفاصل عملية التعليم إىل 
 ، منها : الكثرية
-TTW/Thinkالكتابة ) –الكالـ -تعرض ادلعلمة ادلعارؼ عن طريقة التفكري (7

Talk-Write) 
 طالب 5سيم ادلعلمة الفصل كلكل الفرقة تق (2
 توزع ادلعلمة الصور كوسائل التعليم اليت تتعلق بادلادة الدراسية (3
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الطالب لتفكري ماذا يوجد يف الصور كيكتب الطالب ادلالحظة  ادلعلمةتطلب  (4
 أك ادلذكرة الصغرية شلا يفهمو من كسائل التعليم.

م لبحث عن ادلالحظة أك ادلذكرة الصغرية بعدما يتوصل الطالب مع أعضاء فرقته (5
 من الصور، لكل طالب لو دكر لتقدمي ما يفهمو من كسائل التعليم بلغتهم.

تطلب ادلدسة لكل طالب أف يعرب ما يفهمو من كسائل التعليم على شكل  (6
 اإلنشاء.

 تقدمي الباحثة التفتيش على كظيفة الطالب. (7
 مرحلة اإلختتاـج( 

تشجع ادلعلمة الطلبة على تقومي كمراجعة ما درسو اليـو بأف  يف ىذه ادلرحلة،
يعملوا التدريبات أك أسئلة اإلتيعاب ادلوجودة يف الكتاب. كيف إجابة التدريبات أك أسئلة 
اإلستيعاب، تطلب ادلعّلمة كاحدا فواحدا أف غليبوىا حىت يتحقق أهنم مفهوموف بادلادة. 

 تم الدرس بإلقاء السالـ كاحلمد هلل.كالتايل، تّلخص ادلعلمة ادلادة كزبت
 
 –الكالم -بطريقة )التفكيرتحليل وتقويم تعليم مهارة الكالم والكتبة   -4

 (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة
يف ىذا الدكر الثاين رباكؿ الباحثة أف تعقد ربليال كتقوؽلا يف البحث، كيقيس 

يف  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكريمدل صلاح استخداـ 
 تعليم مهارة الكالـ كالكتابة لطالب فصل ؿ اخلميس كفصل ذبرييب. 

يف اللقاء األكؿ، شعر الطالب الصعوبة يف اتباع خطوات ىذه الطريقة، كلكن 
بعد مرتني فأكثر ظهر بأهنم يفهموف خطواهتا كأىدافها كيتبعوهنا كػلققوهنا سباما، كما 

 سيفعلوهنا يف أثناء عملية التعليم. كأثرت ىذه الطريقة أثرا إغلابيا يفهموف الواجبات اليت
 يف تركيز انتباىاهتم على عملية التعليمية كعلى كاجبتهم.
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يف عملية التعليم مهارة الكالـ كالكتابة باستخداـ ىذه الطريقة فيشعركف الطالب 
ككل الطالب يشًتؾ  بالسركر كاحلماسة، كما يشعركف حبرية يف طرح األسئلة كاختبارىا،

كلو  (/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكريبنشاط يف إجراء 
ىناؾ ادلشكالت من جهة ادلفردات كالقواعد لدل الطالب. كالتعامل بني ادلعّلمة 
كالطالب غلرل بصفة مرػلة. إذف صارت عملية التعليم مهارة الكالـ كالكتابة تًتكزا على 

 ت على ادلعّلمة كما ىي يف الطريقة التقليدية العادية.الطالب كليس
ـ ألجل تقومي 2072أبريل  4-3مث عقدت الباحثة اإلختبار البعدم يف التاريخ 

-TTW/Think-Talkالكتابة –الكالـ -طريقة )التفكريتعليم مهارة الكالـ كالكتابة ب

Write/)تطبيق ىذه الطريقة يف  ، كأثره يف ترقية قدرة الطالب على الكالـ كالكتابة بعد
حسب  –كما يف ادللحق   –الدكر الثاين. كيتم ذلك عن طريقة اإلختبار البعدم 

األىداؼ ادلرجوة. فيشتمل تقومي مهارة الكالـ على مخس نواحي فهي : النطق، كالنحو 
الصرؼ، كادلفردات اللغوية، كالطالقة، كفهم األسئلة ادلوجودة. كإما تقومي مهارة الكتابة 

أربع ضلوام فهي ثراء ادلفردات، كعالقة بني ادلوضوع كمضموف النص، كاإلمالء،  على
كالقواعد كالًتاكيب. كأسئلة أك أشكاؿ اإلختبار البعدم كما عملت يف اإلختبار البعدم 

ربتوم على الصورة  –كما يف ادللحق   –لفصل الضابط فهي كانت أسئلة اإلختبار فيو 
اب"، كخطوات إلجابة األسئلة ادلوجودة مثل ما طّبقت يف عن ادلادة ادلدركسة فهي "الشب

اإلختبار القبلي. فهي كانت أسئلة دلهارة الكالـ ىي طلب الطالب أف يصف الصورة 
كلمة. كإما دلهارة   20شفهيا باتباع على خطوات إلجابة األسئلة ادلوجودة ال يقل على 

كلمة. كأما نتائج اإلتبار   50الكتابة طلب الطالب أف يصف الصورة كتابيا ال يقل على 
 البعدم لفصل التجرييب للدكر الثاين كما يلي :
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 21الجدول 
 نتائج اإلختبار البعدي لطالب فصل التجريبي )مهارة الكالم(

النحو  النطق اإلسم رقم
 والصرف

المفردات 
 اللغوية

فهم  الطالقة
 األسئلة

 التقدير العدد

 شلتاز 92 700 700 90 85 86 زلمد سرجيطا 7
 جيد جدا 87 95 90 73 74 74 حسب اهلل الفياف 2
 جيد جدا 87 700 700 80 75 78 ركقية 3
 جيد جدا 87 700 700 78 78 82 جواىر 4
 جيد جدا 88 700 700 83 80 78 خري النساء 5
 شلتاز 92 700 700 89 87 85 نور الفطرية أبريلية 6
 اجيد جد 82 95 90 73 73 80 أفناف اجلزيل 7
 جيد جدا 85 95 95 80 75 80 فقيو الدين ىاقي 8
 شلتاز 94 700 700 90 88 92 زلمد فحرص 9
 جيد جدا 87 700 700 82 76 80 زلفىحسنية  70
 شلتاز 93 700 700 89 85 92 ذرة النافسة 77
 جيد جدا 88 700 700 76 80 87 فتح الرازم 72
 داجيد ج 87 700 700 78 77 80 مفعة العزيزة 73
 - - - - - - - أمحد جعفر صادؽ 74
 شلتاز 93 700 700 90 85 90 فطرية 75
 جيد جدا 86 700 700 80 75 78 زىرة الصاحلة 76
 جيد جدا 89 700 700 78 82 85 رشيدة إلف ىاين 77
 شلتاز 90 700 700 80 80 90 أـ فتحة الصاحلة 78
 شلتاز 98 700 700 97 96 98 زلمد فيزاؿ أحسن 79
 جيد جدا 86 700 700 76 73 84 سييت مفلحة احلبيبة 20
 جيد جدا 84 700 700 74 72 74 إرما نور ىداية  27
 شلتاز 97 700 700 97 94 96 فريكز أئمة  22
 - - - - - - - مصلحزلمدحنيف  23
 جيد جدا 85 700 700 78 73 76 ريسك أغوسطني  24
 جيد جدا 87 700 700 78 74 82 عملي  ديسي ترم 25
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 شلتاز 700 700 700 700 700 700 زلمد عني الرازيقي 26
 شلتاز 98 700 700 98 95 98 يويل كسط احملرمة 27
 شلتاز 98 700 700 98 96 98 نور زنة احلميدة 28
 شلتاز 700 700 700 700 700 700 زلمد حسن 29

 90،74ادلعدؿ : 
 

 اإلشراح :
 طالب 75:  جيد جدا    طالب 72:  شلتاز
  : طالباف  الغائب     -:  جيد

 22الجدول 
 نتائج اإلختبار البعدي لطالب فصل التجريبي )مهارة الكتابة(

 اإلسم رقم
ثراء 

 المفردات
عالقة بين الموضوع 

 ومضمون النص
 اإلمالء

القواعد 
 والتراكيب

 التقدير العدد

 شلتاز 95 94 96 700 92 زلمد سرجيطا 7
 جيد جدا 88 86 80 700 86  حسب اهلل الفياف 2
 جيد جدا 89 85 90 700 87 رقية 3
 شلتاز 92 90 88 700 90 جواىر 4
 شلتاز 92 88 87 700 92 خري النساء 5
 شلتاز 94 88 96 700 90 نور الفطرية أبريلية 6
 شلتاز 98 98 98 700 98 أفناف اجلزيل 7
 جيد جدا 82 78 75 90 85 فقيو الدين ىاقي 8
 شلتاز 95 98 98 700 85 د فحرصزلم 9
 جيد جدا 87 82 86 700 80 زلفىحسنية  70
 جيد جدا 89 84 84 700 90 ذرة النافسة 77
 جيد جدا 88 86 80 700 86 فتح الرازم 72
 جيد جدا 89 80 89 700 88 مفعة العزيزة 73
 - - - - - - أمحد جعفر صادؽ 74
 شلتاز 97 88 88 700 90 فطرية 75
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 جيد جدا 88 85 80 700 88 ىرة الصاحلةز  76
 شلتاز 97 90 88 700 87 رشيدة إلف ىاين 77
 شلتاز 93 88 94 700 92 أـ فتحة الصاحلة 78
 شلتاز 99 700 98 700 700 زلمد فيزاؿ أحسن 79
 جيد جدا 86 78 84 700 82 سييت مفلحة احلبيبة 20
 جيد جدا 87 78 84 700 86 إرما نور ىداية  27
 شلتاز 96 95 94 700 95 فريكز أئمة  22
 - - - - - - زلمد حنيف مصلح 23
 جيد جدا 78 70 73 700 70 ريسك أغوسطني  24
 شلتاز 90 85 85 700 89 عملي  ديسي ترم 25
 شلتاز 98 98 98 700 98 زلمد عني الرازيقي 26
 شلتاز 97 86 88 700 90 يويل كسط احملرمة 27
 شلتاز 96 96 95 700 95 ةنور زنة احلميد 28
 شلتاز 98 98 98 700 98 زلمد حسن 29

 97،77ادلعدؿ : 
 اإلشراح :

 طالب 77:  جيد جدا    طالب 75:  شلتاز
  : طالباف  الغائب     -:  جيد

 90،74فمن نتائج ىذا اإلختبار البعدم، ظهر أف الطالب نالوا الدرجة ادلعدلة 
لكتابة. كىذا يدؿ على أف قدرة الطالب على مهارة دلهارة ا 97،77دلهارة الكالـ، ك 

 الكالـ كالكتابة يف الدرجة ادلمتازة.
-TTW/Thinkالكتابة –الكالـ-كللحصوؿ على ادلعرفة عن فعالية طريقة )التفكري 

Talk-Write/)   يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة، كربلل الباحثة البيانات احملتاجة حسب
مهارة الكالـ كالكتابة، فلذلك تقدـ النتائج بني الفصلني كفاءة الطالب يف تعليم 

الضابط كالتجرييب. كبعد معرفة ادلقارنة بني نتائج اإلمتحاف لفصل الضابط كالتجرييب 
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فنستطيع أف نفسر ىل ىذا الطريقة ذلا فعالية أك ليست ذلا فعالية. كدلعرفتها فتقدـ 
 التايل :  (T-testالباحثة الرموز اإلحصائي إختبار  "ت" )

 
   

     

√
       

       

 

 
 حيث :

M معدؿ النتائج لكل فرقة = 
 = فركؽ االضلراؼ مربعا لفصل الضابط   
 = فركؽ اإلضلراؼ مربعا لفصل الًتبة   

N عدد أفراد العينة = 
كقبل أف ضللل بإختبار "ت"، تعرض الباحثة لكل اإلختبارات القبلية كالبعدية 

 فيما يلي :
 23الجدول 

 نتائج الطالب في اإلختبارات القبلية والبعدية

 رقم
 فصل التجريبي فصل الضابط

 اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي اإلختبار القبلي
 الكتابة الكالم الكتابة الكالم الكتابة الكالم الكتابة الكالم

7 - - 88 90 - - 92 95 
2 90 89 90 92 - - 87 88 
3 82 94 85 97 78 83 87 89 
4 97 93 98 96 82 - 87 92 
5 700 97 700 700 82 97 88 92 
6 85 97 93 90 76 79 92 94 
7 - - 84 92 - - 82 98 



87 
 

8 82 95 85 92 - - 85 82 
9 82 - 85 97 82 - 94 95 
70 96 93 93 96 87 86 87 87 
77 93 97 97 98 78 - 93 89 
72 82 93 96 93 - - 88 88 
73 99 96 700 700 79 85 87 89 
74 80 94 97 90 82 - - - 
75 77 96 85 92 84 85 93 97 
76 97 97 93 96 79 89 86 88 
77 87 85 84 90 83 84 89 97 
78 - - 85 90 85 89 90 93 
79 - - - - 80 - 98 99 
20 82 95 93 94 80 84 86 86 
27 82 - 85 90 76 79 84 87 
22 87 - 84 97 90 83 97 96 
23 95 96 700 95 - - - - 
24 89 - 85 93 78 80 85 78 
25 98 97 700 98 87 89 87 90 
26 86 86 97 89 89 - 700 98 
27 80 97 93 97 90 83 98 97 
28 - - 85 94 82 89 98 96 
29 - - 93 94 89 - 700 98 

 2460 2434 7358 7892 2608 2535 7769 2022 العدد :

كبعد تقدمي النتائج، فأخذت الباحثة يدخل ىذه النتائج إىل حساب ادلعنوية  
(، T-test(. ك قبل أف ضللل النتائج بإختبار "ت" )Varianceاإلحصائية دلعرفة اإلضلراؼ )

أخذت الباحثة العينة الصحيحة من اجملموعتني : الطالب من فصل الضابط كفصل 
يف كل اإلختبارات، اإلختبار القبلي كالبعدم إما يف تعليم مهارة الذين يشًتكوف  التجرييب

الكالـ أك الكتابة ليحصل النتائج الصحيحة يف ىذا البحث، ألف ىناؾ بعض الطالب 



88 
 

ال يشًتكوف يف اإلختبارتني, يف اإلختبار القبلي كالبعدم كانا إما يف تعليم مهارة الكالـ 
ختبارات ادلوجودة. فأخذت الباحثة العينة أك الكتابة أك يشًتكوف إال أحد من اإل

 76طالب، لإلختبار مهارة الكتابة لكل فصل  22لإلختبار مهارة الكالـ لكل فصل 
 ( ىي كما يلي :T-testطالب. كربليل من العينة بإختبار "ت" )

 24الجدول 
 ( T-testختبار مهارة الكالم بخختبار تتت )نتائج اإل

    (yاإلنحراف) Y1 Y2    (xاإلنحراف) X1 X2 الرقم

7 90 90 0 0 78 87 9 87 
2 82 85 3 9 82 87 5 25 
3 97 98 7 7 82 88 6 36 
4 700 700 0 0 76 92 76 256 
5 85 93 8 64 82 94 72 744 
6 82 85 3 9 87 87 6 36 
7 82 85 3 9 78 93 75 225 
8 96 93 3 9 79 87 8 64 
9 93 97 2 4 84 93 9 87 
70 82 96 74 796 79 86 7 49 
77 99 700 7 7 83 89 6 36 
72 80 97 77 727 85 90 5 25 
73 77 85 8 64 80 98 78 324 
74 97 93 2 4 80 86 6 36 
75 87 84 3 9 76 84 8 64 
76 82 93 77 727 90 97 7 49 
77 82 85 3 9 78 85 7 49 
78 87 84 3 9 87 87 0 0 
79 95 700 5 25 89 700 77 727 
20 89 85 4 76 90 98 8 64 
27 98 700 2 4 82 98 76 256 
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22 86 97 5 25 89 700 77 727 
 2227 1942 95 729 1892 2434 196 2142 

 من تلك النتائج فنعرؼ :
   = 95       =796  N  =22 

   =    709       =2742 
    ( أ

 

   
 

  

  
  = 4,31 

        
     

 
  

     
     

  
 

     
    

  
 

     410,2 

          

 

    ( ب
 

 
 

   

  
      

        
     

 
  

       
      

  
 

       
     

  
 

              

        

 يف الرموز :مث ندخلها 

  
         

√
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√
             

         

 

 
     

√       
   

 

 
     

√     
  

  
     

    
 

    3,76 

 

d.f = (N-1) = 22-1 = 21 

d.f = 21 (Degree of Freedom)  

 2،578( = df 21) 0،07: مستول ادلعنوية   (T-tableنتيجة قائمة "ت" )
 7،727( = df 21) 0،05مستول ادلعنوية 

 معيار اإلختبار :
 7،727 ≥مقبوؿ إذا كانت "ت"  0ق

 7،727 <مردكد إذا كانت "ت"  0ق
أك أف  مردكد 1مقبوؿ أم أّف ق 0 فػ ق 7،727أقل من  -3،76ألف نتيجة "ت" : 

 فركض البحث مردكد. 
 

 25الجدول 
 ( T-testبخختبار تتت ) تابةختبار مهارة الكاإلنتائج 

    (yاإلنحراف) Y1 Y2    (xاإلنحراف) X1 X2 الرقم

7 89 92 3 9 83 89 6 36 
2 94 97 3 9 97 92 7 7 
3 93 96 3 9 79 94 75 225 
4 97 700 3 9 86 87 7 7 
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5 97 90 7 7 85 89 4 76 
6 95 92 3 9 85 97 6 36 
7 93 96 3 9 89 88 7 7 
8 97 98 7 49 84 97 7 49 
9 96 700 4 76 89 93 4 76 
70 94 90 4 76 84 86 2 4 
77 96 92 4 76 79 87 8 64 
72 97 96 7 7 83 96 73 769 
73 85 90 5 25 80 78 2 4 
74 95 94 7 7 89 90 7 7 
75 96 95 7 7 83 97 8 64 
76 86 89 3 9 89 96 7 49 
 1488 1521 49 189 1358 1438 86 736 

 من تلك النتائج فنعرؼ :
  헪 = 49       =86  N  =76 

   =    789       =736 
     ( أ

 

 
 

  

  
       

        
     

 
  

     
     

  
 

     
    

  
 

            

    

 

      ( ب
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 مث ندخلها يف الرموز :

  
     

√
        
       

 

 
         

√
          
         

 

 
     

√       
   

 

 
     

√    
  

  
     

    
 

        

 

d.f = (N-1) = 16 - 1 = 15  

d.f = 15 (Degree of Freedom)  

 2،602( = df 15) 0،07: مستول ادلعنوية   (T-tableنتيجة قائمة "ت" )
 7،753( = df 15) 0،05مستول ادلعنوية 

 معيار اإلختبار :
 2،602 ≥مقبوؿ إذا كانت "ت"  0ق

 7،753 <مردكد إذا كانت "ت"  0ق
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أك أف  مردكد 1مقبوؿ أم أّف ق 0 فػ ق 7،753أقل من  -4،38"ت" :  ألف نتيجة
 فركض البحث مردكد.

 الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريخالصة على ذلك أف استخداـ  
(TTW/Think-Talk-Write)  يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة ليس ذلا فعالية. ألف معظم

جوف يف ادلعاىد ادلمتازة كىذا احلاؿ الطالب من فصل الضابط )فصل "ؿ" األكؿ( متخر 
يرتبط بكفاءة اللغوية إما يف مهارة الكالـ كالكتابة. كإما فصل التجرييب )فصل "ؿ" 
اخلميس( بعض الطالب فيو متخرجوف يف ادلعاىد، كمنهم متخركف يف ادلعلمة احلكومية، 

واعد اللغوية، كىم يشعركف الصعوبات يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة حيث ادلفردات كق
 كقلة التدريبات كادلمارسات يف مهارة الكالـ كالكتابة.

لو كانت قيمة اإلختبار لطالب فصل التجرييب اليبلغ إىل معيار قيمة اإلختبار  
لطالب فصل التجرييب، كلكن ىناؾ ارتفاع القيمة بني اإلختبار القبلي كالبعدم. كىذا 

 ربقق يف البياف التايل :
 26الجدول 

 اإلختبار القبلي والبعدي لفصل الضابط في مهارة الكالم نتائج

 اإلسم رقم
 مهارة الكالم

D = (x1x2) D
2 

 البعدي القبلي
 87 9 87 78 رقية 7
 25 5 87 82 جواىر 2
 36 6 88 82 خري النساء 3
 256 76 92 76 نور الفطرية أبريلية 4
 744 72 94 82 زلمد فحرص 5
 36 6 87 87 حسنية زلفى 6
 225 75 93 78 ذرة النافسة 7
 64 8 87 79 مفعة العزيزة 8
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 87 9 93 84 فطرية 9
 49 7 86 79 زىرة الصاحلة 70
 36 6 89 83 رشيدة إلف ىاين 77
 25 5 90 85 أـ فتحة الصاحلة 72
 324 78 98 80 زلمد فيزاؿ أحسن 73
 36 6 86 80 سييت مفلحة احلبيبة 74
 64 8 84 76 إرما نور ىداية  75
 49 7 97 90 فريكز أئمة األماـ احلنفي 76
 49 7 85 78 ريسك أغوسطني حسنة 77
 0 0 87 87 ديسي ترم عملي ليستارم 78
 727 77 700 89 زلمد عني الرازيقي 79
 64 8 98 90 يويل كسط احملرمة 20
 256 76 98 82 نور زنة احلميدة 27
 727 77 700 89 زلمد حسن 22

 2142 196 2434 1892 العدد :
 

   
  

√            

   

 

 

  
   

√               

    

 

 

  
   

√            
  

 

 

  
   

√    
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√      
 

 

 
   

     
 

 
       
 

 

d.f = (N-1) = 22 - 1 = 21  

d.f = 21 (Degree of Freedom)  

 2،578( = df 21) 0،07: مستول ادلعنوية   (T-table" )نتيجة قائمة "ت
 7،727( = df 21) 0،05مستول ادلعنوية 

 معيار اإلختبار :
 2،578 ≥مقبوؿ إذا كانت "ت"  0ق

 7،727 <مردكد إذا كانت "ت"  0ق
مقبوؿ أك أف  1مردكد أم أف ق 0فػ ق 2،578أكثر من  9،626 :ألف نتيجة "ت" 

 فركض البحث مقبوؿ.
 27ل الجدو 

 نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لفصل الضابط في مهارة الكتابة

 اإلسم رقم
 مهارة الكتابة

D = (x1x2) D
2 

 البعدي القبلي
 36 6 89 83 رقية 7
 7 7 92 97 خري النساء 2
 225 75 94 79 نور الفطرية أبريلية 3
 7 7 87 86 حسنية زلفى 4
 76 4 89 85 مفعة العزيزة 5
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 36 6 97 85 ريةفط 6
 7 7 88 89 زىرة الصاحلة 7
 49 7 97 84 رشيدة إلف ىاين 8
 76 4 93 89 أـ فتحة الصاحلة 9
 4 2 86 84 سييت مفلحة احلبيبة 70
 64 8 87 79 إرما نور ىداية  77
 769 73 96 83 فريكز أئمة األماـ احلنفي 72
 4 2 78 80 ريسك أغوسطني حسنة 73
 7 7 90 89 عملي ديسي ترم 74
 64 8 97 83 يويل كسط احملرمة 75
 49 7 96 89 نور زنة احلميدة 76

 736 86 1438 1358 العدد :

   
  

√            

   

 

 

  
  

√             

    

 

 

  
  

√           
  

 

 

  
  

√    
  

 

 

  
  

√   
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d.f = (N-1) = 16 - 1 = 16  

d.f = 16 (Degree of Freedom)  

 2،602( = df 16) 0،07: مستول ادلعنوية   (T-tableنتيجة قائمة "ت" )
 7،753( = df 16) 0،05مستول ادلعنوية 

 
 معيار اإلختبار :

 2،602 ≥مقبوؿ إذا كانت "ت"  0ق

 7،753 <مردكد إذا كانت "ت"  0ق
مقبوؿ أك أف  1مردكد أم أف ق 0فػ ق 2،602ثر من أك 5،035 :ألف نتيجة "ت" 

 فركض البحث مقبوؿ.
 الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريخالصة على ذلك اإلحتصاء أف استخداـ  

(TTW/Think-Talk-Write)   ( يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة لطالب فصل التجرييب
 فصل "ؿ" اخلامس( ذلا فعالية.
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 بيانات المالحظة وتحليلها ومناقشتها: عرض ال المبحث الخامس
 –الكالـ -طريقة التفكريبعد ما حققت الباحثة عن ليس فعالية يف استخداـ  
يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة بادلعنوية اإلحصائية،   (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة

 فتقدـ الباحثة رلاال آخر دلعرفة ناحية أخرل من ادلعنوية اإلحصائية :
 مجال المالحظة -1

فصل الضابط الذم يستخدـ الطريقة التقليدية يف الطالب اليف ىذا اجملاؿ، كاف 
معظم منهم يشًتكوف أنفسهم يف عملية التعليم، فعملية التعليم التًتكز يف ادلعلم كحده 

كنقص  الوسائل التعليمية اليت استخدمها ادلعّلم زلدكدةكلكن ىناؾ ادلشكالت من جهة 
عدـ الطريقة ادلستخدمة ادلناسبة يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة فجعلهم ملال الدافعية ك 

 كمتسائما يف التعليم.
 –الكالـ -طريقة التفكريككاف الطالب يف الفصل التجرييب الذم يستخدـ 

يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة يشًتكوف أنفسهم   (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة
كلو أهنم يتخريكف يف تطبيق ىذه الطريقة يف اللقاء األكؿ ألهنم مل يف عملية التعليم. 

يفهموف خطوات ىذه الطريقة. هبذه الطريقة، جعلت الطالب حرية يف التفكري كالتعبري 
شفهيا أك كتابيا على ما رأكا يف الصورة ادلوجدكة بأعضاء فرقتهم. كلكن ذلم ادلشكالت 

فيجعلهم صعبة يف التعبري شفهيا أك كتابيا. من جهة ادلفردات كقواعد النحو كالصرؼ 
 كمن جهة األخرل، أف أكثر من الطالب يغيبوف كثريا فيجعل بيئة التعليم ليس اجليدة. 

 مجال اإلستبانة -2
يف   (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريكدلعرفة فعالية 

ستبانة للطالب الذين يطبقوف ىذه تعليم مهارة الكالـ كالكتابة، قامت الباحثة باإل
ذبعلهم  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريالطريقة. كانت 

أفهم ادلواد الدراسية من الطريقة التقليدية يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة، كمن ناحية 
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-TTW/Think) الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريمجيع الطالب يشعركف أف  أخرل كاف

Talk-Write) .ذلا فعالية كنافعة ذلم يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة 
 الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريكمع ذلك، أف ىناؾ ادلزايا كالعيوب من 

(TTW/Think-Talk-Write)  : يف تعليم مهارة الكالـ كالكتابة، منها 
لرأم  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريمزايا  ( أ

 الطالب، منها:
هبذه الطريقة يتعلموف الطالب ادلهارتني مباشرة يف كقت كاحد، أم مهارة  -7

 الكالـ كالكتابة.
 جعلت الطالب حرية يف التفكري كتعبري أفكارىم شفهيا كتابيا بأصدقائهم. -2
 جعلت الطلبة أنشط من ادلعّلمة. -3

لرأم  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالـ -طريقة التفكريعيوب   ( ب
 الطالب، منها:

صعبت ىذه الطريقة دلن ليس لو مفردات العربية الكثرية أك كفاءة اللغوية  -7
 ألف ىذه الطريقة ربتاج إليهما يف التعبري شفهيا أك كتابيا.

 60عملية ىذه الطريقة ربتاج إىل كقت طويل أكثر من حصة كاحدة ) -2
 ف ىذه الطريقة هتتم يف مهارتني، مهارة الكالـ كالكتابة.دقيقة( أل
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 الفصل الخامس
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحث -أ 
 بناء على ما سبق يف عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها، فنتيجة من ىذا البحث ىي: 

 (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريكيفية تطبيق طريقة  -1
ادلهارات اللغوية يف الربنامج اخلاص تعليم العربية يف جامعة موالنا مالك  لرتقية

 مرحلة التمهيد وادلقدمة( 1إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج فيما يلي: 
تتمثل على السالم والتحية، وقراءة كشف احلضور والغياب، ومراجعة ادلادة 

تعرض ادلعلمة ادلعارف عن تتكون من  مرحلة األنشطة التعليمية( 2ايية، ادل
تقسيم ادلعلمة و ،(TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -طريقة التفكري

توزع ادلعلمة الصور كوسائل التعليم اليت تتعلق ، و طالب 5الفصل ولكل الفرقة 
اذا يوجد يف الصور ويكتب الطالب لتفكري م ادلعلمةتطلب ، و بادلادة الدراسية

بعدما ، و الطالب ادلالحظة أو ادلذكرة الصغرية مما يفهمو من وسائل التعليم.
يتوصل الطالب مع أعضاء فرقتهم لبحث عن ادلالحظة أو ادلذكرة الصغرية من 

تطلب ا يفهمو من وسائل التعليم بلغتهم، الصور، لكل طالب لو دور لتقدمي م
شكل اإلنشاء، ما يفهمو من وسائل التعليم على ادلدسة لكل طالب أن يعرب 

 .مرحلة اإلختتام( 3 تقدمي الباحثة التفتيش على وظيفة الطالب.
يف  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريإن استخدام طريقة  -2

ترقية مهارة الكالم يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك 
يم اإلسالمية احلكومية ماالنج ليس ذلا فعالية حيث دل عليها أن نتيجة إبراى

أو أن فروض  مردود 1مقبول أي أّن ه 0 فـ ه 1،721أقل من  -3،76"ت" : 
البحث مردود ألن قيمة اللغة العريبة لطالب فصل الضابط أعلى من فصل 

 التجرييب.
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يف  (TTW/Think-Talk-Write) الكتابة –الكالم -التفكريإن استخدام طريقة  -3
ترقية مهارة الكتابة يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك 
 إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ليس ذلا فعالية حيث دل عليها أن نتيجة

أو أن فروض  مردود 1مقبول أي أّن ه 0 فـ ه 1،753أقل من  -4،38"ت" : 
قيمة اللغة العريبة لطالب فصل الضابط أعلى من فصل ألن  البحث مردود

 التجرييب.
 

 التوصيات -ب 
-TTW/Think-Talk) الكتابة –الكالم -التفكريبناء على أن استخدام طريقة 

Write)  يف ترقية ادلهارات اللغوية يف الربنامج اخلاص تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا
ة ماالنج، توصي الباحثة لتنمية كفاءة الطلبة يف تعليم مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومي

 مهارة الكالم والكتابة وكذلك ادلعلمون يف ىذا الربنامج فيما يلي :
 ينبغي على الطالب أن ميارس مهارة الكالم والكتابة. -1
ينبغي على ادلعلمني يف ىذا الربنامج أن يستخدموا الطريقة ادلتنوعة ادلناسبة  -2

 اسية فيكون عملية التعليم فعالية وبعيد من ادللل والسئم.بادلواد الدر 
ينبغي على مدير الربنامج و مسؤولني تربويني أن يبذلوا جهدىم يف توفري  -3

الوسائل التعليمية ادلناسبة اجلذابة يف ىذا الربنامج. وأن يويحوا يف توزيع 
ة الكالم احلصص التعليمية اخلاصة لكل ادلهارات فنعرف من الذي يعلم مهار 

 أو الكتابة أو اإلستماع وكذلك القراءة.
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 المقترحات -ج 
 بعد أن تتم إجراء البحث، تريد الباحثة أن تقدم بعض ادلقرتحات ما يلي :

 الكتابة –الكالم -التفكريأن تقام البحوث األخرى ادلتعلق باستخدام طريقة  -1
(TTW/Think-Talk-Write)  أن ىذه الطريقة فعالية يف ادلهارات اللغوية لتحقيق

 يف مهارة الكالم والكتابة أو يف ادلهارات األخرى.
 أن يكون ىذا البحث مرجعا من ادلراجع يف البحث بعدىا -2
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ANGKET MAHASISWA (1) 

A. Petunjuk Pengisian 

1. Isilah identitas anda dengan lengkap. 

2. Silanglah jawaban yang sesuai dengan kejadian yang anda alami. 

3. Terima kasih atas kerjasama dan bantuannya. 

B. Identitas 

1. Nama Lengkap :……………………………………………………. 

2. Kelas PKPBA :……………………………………………………. 

3. Fakultas/Jurusan :……………………………………………………. 

 

1. Apakah anda senang belajar keterampilan berbicara (Maharah Kalam)? 

a. Sangat senang b. senang c. kurang senang d. tidak senang  

2. Apakah anda senang belajar keterampilan menulis (Maharah Kitabah)?  

a. Sangat senang b. senang c. kurang senang d. tidak senang 

3. Apakah anda mampu dalam keterampilan berbicara (Maharah Kalam)? 

a. sangat mampu b. mampu c. kurang mampu d.tidak mampu 

4. Apakah anda mampu dalam keterampilan menulis (Maharah Kitabah)? 

a.sangat mampu b. mampu c. kurang mampu d.tidak mampu 

5. Apakah materi pembelajaran yang anda terima dalam buku ”Arabiyah baina Yadaika” 

sesuai menurut anda? 

a. Sangat sesuai b.sesuai c. Kurang sesuai d.Tidak sesuai 

6. Kendala-kendala apa yang anda hadapi dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

(Maharah Kalam)? 

a. Kurangnya minat & motivasi 

b. Kurangnya media-media pendukung 

c. Materi yang terlalu berat 

d. Lain-lain,sebutkan: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

7. Kendala-kendala apa yang anda hadapi dalam pembelajaran keterampilan menulis 

(Maharah Kitabah)? 

a. Kurangnya minat & motivasi 

b. Kurangnya media-media pendukung 

c. Materi yang terlalu berat 

d. Lain-lain,sebutkan: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Bagaimana cara dosen-dosen PKPBA dalam mengajar keterampilan berbicara 

(Maharah Kalam)? 

a. Dosen aktif, mahasiswa pasif 

b. Dosen banyak memberikan latihan kepada mahasiswa dalam keterampilan 

berbicara (Maharah Kalam). 

c. Dosen membimbing mahasiswa dalam keterampilan berbicara (Maharah Kalam). 



d. Lain-lain, 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. Bagaimana cara dosen-dosen PKPBA dalam mengajar keterampilan menulis 

(Maharah Kitabah)? 

a. Dosen aktif, mahasiswa pasif 

b. Dosen banyak memberikan latihan kepada mahasiswa dalam keterampilan 

menulis (Maharah Kitabah). 

c. Dosen membimbing mahasiswa dalam keterampilan menulis (Maharah Kitabah). 

d. Lain-lain, 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 (2استبيان الطالب )
 في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 اإلسالمية الحكومية ماالنج في جامعة موالنا مالك إبراهيم
 

 توجيهات في اإلجابة -أ 
 اكتب شخصيتك كامال! -1
 ( يف اإلختيار تناسب مبا شعرت يف تعليم مهارة الكالم والكتابة!√ضع عالمة ) -2
 أشكرك على مساعدتك. -3

 الشخصية -ب 
 : __________________________________ اإلسم -1
 : __________________________________ الفصل -2
 : __________________________________ العنوان -3

 ( في األسئلة التالية !√ضع عالمة ) -ج 
 ال نعم األسئلة رقم
   ىل أنت حتب بتعليم مهارة الكالم ؟ 1
   ىل أنت حتب بتعليم مهارة الكتابة ؟ 2
( /TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالم -ىل طريقة )التفكري 3

 جيعلك أفهم يف تعليم مهارة الكالم والكتابة ؟
  

( ذلا /TTW/Think-Talk-Writeالكتابة –الكالم -ىل طريقة )التفكري 4
 فعالية ونافعة لك يف تعليم مهارة الكالم والكتابة ؟

  

 
 
 
 
 



 رأيك ! أجب كما في -د 
 –الكالم -طريقة )التفكري م والكتابةما اإلجابيات والسلبيات من تعليم مهارة الكال

 ( كما طّبقت ادلعلمة يف فصلك ؟/TTW/Think-Talk-Writeالكتابة
________________________________________اإلجابيات: -1

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

________________________________________:السلبيات -2
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ن المعلمياستبيان 
 في البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 في الجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 توجيهات في اإلجابة  - أ

 اكتب شخصيتكم كامال! -1
 ( يف اإلختيار تناسب مبا عمل ادلعلمون يف تعليم مهارة الكالم والكتابة!xضع عالمة ) -2
 تكم.أشكركم على مساعد -3

 الشخصية - ب
 : __________________________________ اإلسم -1
 : __________________________________ العنوان -2

  
 ىل تستخدم الطريقة ادلعينة يف تعليم مهارة الكالم ؟ -1

 دون الطريقة -د ناذرا -ج أحيانا -ب دوما - أ
 كتابة ؟ىل تستخدم الطريقة ادلعينة يف تعليم مهارة ال -2

 دون الطريقة -د ناذرا -ج أحيانا -ب دوما - أ
 كيف تعّلم مهارة الكالم ؟ -3

 تشرح ادلواد الدراسة ومسع الطالب، والتدريبات   -أ 
 تشريف الطالَب يف تعليم مهارة الكالم، والتدريبات -ب 
 تشريف الطالَب يف تعليم مهارة الكالم، وتقدمي األسئلة، والتدريبات -ج 
 م التقنية اخلاصةلك  -د 

أذكر:____________________________________________
_______________________________________________ 

 كيف تعّلم مهارة الكتابة ؟ -4
 تشرح ادلواد الدراسة ومسع الطالب، وتكتبها يف السبورة، والتدريبات.   -أ 
 والتدريبات. تشريف الطالَب يف تعليم مهارة الكتابة،  -ب 



 تشريف الطالَب يف مهارة الكتابة، وتقدمي األسئلة، والتدريبات -ج 
 لكم التقنية اخلاصة  -د 

أذكر:___________________________________________
______________________________________________ 

 أي الوسيلة تستخدمها يف تعليم مهارة الكالم ؟ -5
 غريىا -د  البطاقة -ج  السبورة -ب  الصورة - أ

 أذكر: ___________________________________________
 أي الوسيلة تستخدمها يف تعليم مهارة الكتابة ؟ -6

 غريىا -د  البطاقة -ج  السبورة -ب  الصورة - أ
 أذكر: ___________________________________________

 يم مهارة الكالم ؟ما ادلشكالت اليت تواجو يف تعل -7
 قّلة إرادة الطالب يف تعليم اللغة العربية -أ 
 قّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم مهارة الكالم -ب 
 قدرة الطالب ادلتنوعة -ج 

 غريىا،   -د 
أذكر:___________________________________________
______________________________________________ 

 الت اليت تواجو يف تعليم مهارة الكتابة ؟ما ادلشك -8
 قّلة إرادة الطالب يف تعليم اللغة العربية -أ 
 قّلة الوسيلة ادلستخدمة يف تعليم مهارة الكالم -ب 
 قدرة الطالب ادلتنوعة -ج 
 غريىا،   -د 

:_____________________________________________أذكر
________________________________________________ 
  



 خطة التدريس للدور الثاني )اللقاء األول( 
 : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ادلرحلة

 : اإلختبار القبلي دلهارة الكالم مادة الدراسة
 اجلوائز :  ادلوضوع
 5: ل   الفصل

 : الثاين الفصل الدراسي
 دقائق 66:   احلصة

 م2612مارس  26: الثالثاء/ اليوم/التاريخ
 معيار الكفاءة -أ 

 إمكاهنم عن تعبري أفكارىم ومشاعرىم باستخدام الصور عن ادلوضوع "اجلوائز".
 الكفاءة األساسية  -ب 

 يحة عن "اجلوائز".اإلجادة يف إقامة الكالم البسيط بطريقة صح -1
 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن "اجلوائز".بصحة. -2

 لمؤشراتا -ج 
 قدرة الطلبة على إجابة األسئلة ادلطروحة عن "اجلوائز". -1
 قدرة الطلبة على إلقاء ادلعلومات البسيطة عن "اجلوائز"بصحة. -2
 قدرة الطلبة على الكالم عن "اجلوائز".بصحيحة. -3

 يسأهداف التدر  -د 
 بعد ما تابعتهم على التدريس، يتوقع من الطالب :

 أن ينطق ادلفردات أو العبارات عن "اجلوائز"بصحيحة. -1
 أن جييب األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة فهي "اجلوائز". -2
 أن يتكلم ويكتب عن "اجلوائز"بصحيحة. -3

 استراتيجية التدريس -ه 
 يلي: النشاط األول تقوم ادلدرسة مبا -1

 تلقي ادلدرسة السالم والتحية. ( أ



 تنظيم الفصل  ( ب
 ج( تقرأ كشف احلضور 

 د( تقدمي ادلدرسة ادلادة ادلاضية ويربط مبادة اليوم عن طريق السؤال واجلواب
 النشاط الرئيسي تقوم ادلدرسة مبا يلي: -2

 تعرض ادلعّلمة عن اإلختبار القبلي وخطواتو. ( أ
 لطالب األسئلة بوسيلة الصورة ادلوجودة عن "اجلوائز" واحدا فواحد.تقدمي ادلعّلمة ا  ( ب
 شفهيا لكل طالب أن يعرب ما يفهمو من وسائل التعليم  تطلب ادلعّلمة ج(

على شكل كتابيا لكل طالب أن يعرب ما يفهمو من وسائل التعليم   د( تطلب ادلعّلمة
   .احلر اإلنشاء

 الطالب. األسئلة ه( تقدمي ادلعّلمة التفتيش على إجابة
 النشاط األخري تقوم ادلدرسة مبا يلي: -3

 تقدمي ادلدرسة خالصة مادة الدرس. ( أ
 ختم ادلدرسة الدرس باحلمدلة.   ( ب

 وسائل التعليم -و 
 الصورة -1
 القلم -2
 السبورة -3
 ورقة السؤال -4

 إعطاء النتيجة  -ز 
 صحة إجابة األسئلة ادلوجودة -1
 لفصل مدي أنشطة التعليمفهم الطالب يف ا -2
 األسئلة من الطالب -3
 الواجبة ادلنزيلية -4

  



 خطة التدريس للدور الثاني )اللقاء الثاني(

 : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ادلرحلة
 : اإلختبار القبلي مهارة الكتابة مادة الدراسة

 : اجلوائز  ادلوضوع
 5: ل   الفصل

 : الثاين دراسيالفصل ال
 دقائق 66:   احلصة

 م2612مارس  21: األربعاء/ اليوم/التاريخ
 معيار الكفاءة -أ 

 إمكاهنم عن تعبري أفكارىم ومشاعرىم باستخدام الصور عن ادلوضوع "اجلوائز".
 الكفاءة األساسية -ب 

 اإلجادة يف إقامة الكتابة البسيطة بطريقة صحيحة عن "اجلوائز". -1
 علومات البسيطة عن "اجلوائز".بصحة.إلقاء ادل -2

 المؤشرات -ج 
 قدرة الطلبة على إجابة األسئلة ادلطروحة عن "اجلوائز". -1
 قدرة الطلبة على إلقاء ادلعلومات البسيطة عن "اجلوائز"بصحة. -2
 قدرة الطلبة على الكتابة عن "اجلوائز"بصحيحة. -3

 أهداف التدريس -د 
 ، يتوقع من الطالب :بعد ما تابعتهم على التدريس

 أن ينطق ادلفردات أو العبارات عن "اجلوائز"بصحيحة. -1
 أن جييب األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة فهي "اجلوائز". -2
 أن يتكلم ويكتب عن "اجلوائز"بصحيحة. -3

 استراتيجية التدريس -3
 النشاط األول تقوم ادلدرسة مبا يلي: -1



 والتحية.تلقي ادلدرسة السالم  ( أ
 تنظيم الفصل  ( ب

 ج( تقرأ كشف احلضور 
 د( تقدمي ادلدرسة ادلادة ادلاضية ويربط مبادة اليوم عن طريق السؤال واجلواب

 النشاط الرئيسي تقوم ادلدرسة مبا يلي: -2
 تعرض ادلعّلمة عن اإلختبار القبلي وخطواتو. ( أ

 وجودة عن "اجلوائز" تقدمي ادلعّلمة الطالب األسئلة بوسيلة الصورة ادل ( ب
على شكل كتابيا لكل طالب أن يعرب ما يفهمو من وسائل التعليم   ج( تطلب ادلعّلمة

   .احلر اإلنشاء
 الطالب. ه( تقدمي ادلعّلمة التفتيش على إجابة األسئلة

 النشاط األخري تقوم ادلدرسة مبا يلي: -3
 تقدمي ادلدرسة خالصة مادة الدرس. ( أ

 درس باحلمدلة. ختم ادلدرسة ال ( ب
 وسائل التعليم -4

 الصورة -
 القلم -
 السبورة -
 ورقة كتابة اإلنشاء -
 ورقة السؤال -

 إعطاء النتيجة  -5
 صحة إجابة األسئلة ادلوجودة -1
 فهم الطالب يف الفصل مدي أنشطة التعليم -2
 األسئلة من الطالب -3
 الواجبة ادلنزيلية -4

  



 قاء الثالث(خطة التدريس للدور الثاني )الل
 : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ادلرحلة

 : مهارة الكالم والكتابة مادة الدراسة
 : العامل قرية صغرية  ادلوضوع
 5: ل   الفصل

 : الثاين الفصل الدراسي
 دقائق 66:   احلصة

 م2612مارس  27: الثالثاء/ اليوم/التاريخ
 معيار الكفاءة -أ 

 العامل قرية صغرية ". هنم عن تعبري أفكارىم ومشاعرىم باستخدام الصور عن ادلوضوع "إمكا
 األساسية الكفاءة  -ب 

 العامل قرية صغرية ". اإلجادة يف إقامة الكالم والكتابة البسيطة بطريقة صحيحة عن " -1
 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن " العامل قرية صغرية " بصحة. -2

 المؤشرات -ج 
 قدرة الطلبة على قراءة ادلفردات أو العبارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة. -1
 قدرة الطلبة على وضع ادلفردات يف اجلملة الصحيحة. -2
 العامل قرية صغرية ". قدرة الطلبة على إجابة األسئلة ادلطروحة عن " -3
 غرية " بصحة.العامل قرية ص قدرة الطلبة على إلقاء ادلعلومات البسيطة عن " -4
 قدرة الطلبة على الكالم والكتابة عن "العامل قرية صغرية " بصحيحة. -5

 التدريس أهداف -د 
 بعد ما تابعتهم على التدريس، يتوقع من الطالب :

 العامل قرية صغرية " بصحيحة. أن ينطق ادلفردات أو العبارات عن " -1
 العامل قرية صغرية ". فهي "أن جييب األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة  -2
 العامل قرية صغرية " بصحيحة. أن يتكلم ويكتب عن " -3

 



 التدريس استراتيجية -ه 
 النشاط األول تقوم ادلدرسة مبا يلي: -1

 تلقي ادلدرسة السالم والتحية. ( أ
 تنظيم الفصل  ( ب

 ج(  تقرأ كشف احلضور 
 ليوم عن طريق السؤال واجلوابد( تقدمي ادلدرسة ادلادة ادلاضية ويربط مبادة ا

 النشاط الرئيسي تقوم ادلدرسة مبا يلي: -2
-TTW/Think-Talkالكتابة ) –الكالم -طريقة التفكريعرض ادلدرسة ادلعارف عن  ( أ

Write). 
 طالب. 5تقسيم ادلدرسة الفصل ولكل الفرقة   ( ب

 سية. ج( توزع الباحثة الصور كوسائل التعليم اليت تتعلق بادلادة الدرا
الطالب لتفكري ماذا يوجد يف الصور ويكتب الطالب ادلالحظة أو  د( تطلب ادلدرسة

 ادلذكرة الصغرية مما يفهمو من وسائل التعليم.
حظة أو ادلذكرة الصغرية من بعدما يتوصل الطالب مع أعضاء فرقتهم لبحث عن ادلالو( 

 بلغتهم. ، لكل طالب لو دور لتقدمي ما يفهمو من وسائل التعليمالصور
 لكل طالب أن يعرب ما يفهمو من وسائل التعليم على شكل اإلنشاء. ه( تطلب ادلدسة

 تقدمي الباحثة التفتيش على وظيفة الطالب.ز( 
 النشاط األخري تقوم ادلدرسة مبا يلي: -3

 تقدمي ادلدرسة خالصة مادة الدرس. ( أ
 ختم ادلدرسة الدرس باحلمدلة.   ( ب

 وسائل التعليم -و 
 الصورة -
 القلم -
 السبورة -
 ورقة كتابة اإلنشاء -



 ورقة السؤال -
 إعطاء النتيجة -ز 

 صحة إجابة األسئلة ادلوجودة -1
 فهم الطالب يف الفصل مدي أنشطة التعليم -2
 األسئلة من الطالب -3
 الواجبة ادلنزيلية -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



قاء الرابع(خطة التدريس للدور الثاني )الل  

 : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ادلرحلة
 : مهارة الكالم والكتابة مادة الدراسة

 : النظافة  ادلوضوع
 5: ل   الفصل

 : الثاين الفصل الدراسي
 دقائق 66:   احلصة

 م2612مارس  28: األربعاء/ اليوم/التاريخ
 معيار الكفاءة -أ 

 النظافة ". ري أفكارىم ومشاعرىم باستخدام الصور عن ادلوضوع "إمكاهنم عن تعب
 األساسية الكفاءة  -ب 

 النظافة ". اإلجادة يف إقامة الكالم والكتابة البسيطة بطريقة صحيحة عن " -1
 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن " النظافة " بصحة. -2

 المؤشرات -ج 
 ارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة.قدرة الطلبة على قراءة ادلفردات أو العب -1
 قدرة الطلبة على وضع ادلفردات يف اجلملة الصحيحة. -2
 ".النظافة قدرة الطلبة على إجابة األسئلة ادلطروحة عن "  -3
 " بصحة.النظافة قدرة الطلبة على إلقاء ادلعلومات البسيطة عن "  -4
 " بصحيحة. النظافةقدرة الطلبة على الكالم والكتابة عن "  -5

 التدريس أهداف -د 
 بعد ما تابعتهم على التدريس، يتوقع من الطالب :

 النظافة " بصحيحة. أن ينطق ادلفردات أو العبارات عن " -1
 أن جييب األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة فهي " النظافة ". -2
 أن يتكلم ويكتب عن " النظافة " بصحيحة. -3



 سالتدري استراتيجية -ه 
 النشاط األول تقوم ادلدرسة مبا يلي: -1

 تلقي ادلدرسة السالم والتحية. ( أ
 تنظيم الفصل  ( ب

 ج(  تقرأ كشف احلضور 
 د( تقدمي ادلدرسة ادلادة ادلاضية ويربط مبادة اليوم عن طريق السؤال واجلواب

 النشاط الرئيسي تقوم ادلدرسة مبا يلي: -2
-TTW/Think-Talkالكتابة ) –الكالم -التفكري عرض ادلدرسة ادلعارف عن طريقة ( أ

Write.) 
 طالب. 5تقسيم ادلدرسة الفصل ولكل الفرقة  ( ب

 ج( توزع الباحثة الصور كوسائل التعليم اليت تتعلق بادلادة الدراسية. 
الطالب لتفكري ماذا يوجد يف الصور ويكتب الطالب ادلالحظة أو  د( تطلب ادلدرسة

 فهمو من وسائل التعليم.ادلذكرة الصغرية مما ي
حظة أو ادلذكرة الصغرية من بعدما يتوصل الطالب مع أعضاء فرقتهم لبحث عن ادلالو( 

 ، لكل طالب لو دور لتقدمي ما يفهمو من وسائل التعليم بلغتهم.الصور
 لكل طالب أن يعرب ما يفهمو من وسائل التعليم على شكل اإلنشاء. ه( تطلب ادلدسة

 التفتيش على وظيفة الطالب.تقدمي الباحثة ز( 
 النشاط األخري تقوم ادلدرسة مبا يلي: -3

 تقدمي ادلدرسة خالصة مادة الدرس. ( أ
 ختم ادلدرسة الدرس باحلمدلة.   ( ب

 وسائل التعليم -و 
 الصورة -
 القلم -
 السبورة -
 ورقة كتابة اإلنشاء -



 ورقة السؤال -
 إعطاء النتيجة -ز 

 وجودةصحة إجابة األسئلة ادل -1
 فهم الطالب يف الفصل مدي أنشطة التعليم -2
 األسئلة من الطالب -3
 الواجبة ادلنزيلية -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 خطة التدريس للدور الثاني )اللقاء الخامس(
 : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ادلرحلة

 : مهارة الكالم والكتابة مادة الدراسة
 : الشباب  وضوعادل

 5: ل   الفصل
 : الثاين الفصل الدراسي

 دقائق 66:   احلصة
 2612أبريل  3: الثالثاء/ اليوم/التاريخ

 معيار الكفاءة -أ 
 الشباب ". إمكاهنم عن تعبري أفكارىم ومشاعرىم باستخدام الصور عن ادلوضوع "

 األساسية الكفاءة  -ب 
 الشباب ". لبسيطة بطريقة صحيحة عن "اإلجادة يف إقامة الكالم والكتابة ا -1
 " بصحة. الشبابإلقاء ادلعلومات البسيطة عن "  -2

 المؤشرات -ج 
 قدرة الطلبة على قراءة ادلفردات أو العبارة اليت ىي من ادلادة بطريقة صحيحة. -1
 قدرة الطلبة على وضع ادلفردات يف اجلملة الصحيحة. -2
 ادلطروحة عن " الشباب ".قدرة الطلبة على إجابة األسئلة  -3
 قدرة الطلبة على إلقاء ادلعلومات البسيطة عن " الشباب " بصحة. -4
 قدرة الطلبة على الكالم والكتابة عن " الشباب " بصحيحة. -5

 التدريس أهداف -د 
 بعد ما تابعتهم على التدريس، يتوقع من الطالب :

 حيحة.الشباب " بص أن ينطق ادلفردات أو العبارات عن " -1
 ". الشبابأن جييب األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة فهي "  -2
 أن يتكلم ويكتب عن " الشباب " بصحيحة. -3

 



 استراتيجية التدريس -ه 
 النشاط األول تقوم ادلدرسة مبا يلي: -1

 تلقي ادلدرسة السالم والتحية. ( أ
 تنظيم الفصل ( ب

 ج( تقرأ كشف احلضور 
 ادلادة ادلاضية ويربط مبادة اليوم عن طريق السؤال واجلواب د( تقدمي ادلدرسة

 النشاط الرئيسي تقوم ادلدرسة مبا يلي: -2
-TTW/Think-Talkالكتابة ) –الكالم -عرض ادلدرسة ادلعارف عن طريقة التفكري ( أ

Write) 
 طالب. 5تقسيم ادلدرسة الفصل ولكل الفرقة  ( ب

 يم اليت تتعلق بادلادة الدراسية. ج( توزع الباحثة الصور كوسائل التعل
الطالب لتفكري ماذا يوجد يف الصور ويكتب الطالب ادلالحظة أو  د( تطلب ادلدرسة

 ادلذكرة الصغرية مما يفهمو من وسائل التعليم.
حظة أو ادلذكرة الصغرية من بعدما يتوصل الطالب مع أعضاء فرقتهم لبحث عن ادلاله( 

  ما يفهمو من وسائل التعليم بلغتهم.، لكل طالب لو دور لتقدميالصور
 لكل طالب أن يعرب ما يفهمو من وسائل التعليم على شكل اإلنشاء. و( تطلب ادلدسة

 تقدمي الباحثة التفتيش على وظيفة الطالب.ز( 
 النشاط األخري تقوم ادلدرسة مبا يلي: -3

 تقدمي ادلدرسة خالصة مادة الدرس. ( أ
 دلة. ختم ادلدرسة الدرس باحلم ( ب

 وسائل التعليم -و 
 الصورة -
 القلم -
 السبورة -
 ورقة كتابة اإلنشاء -



 ورقة السؤال -
 إعطاء النتيجة -ز 

 صحة إجابة األسئلة ادلوجودة -1
 فهم الطالب يف الفصل مدي أنشطة التعليم -2
 األسئلة من الطالب -3
 الواجبة ادلنزيلية -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الثاني )اللقاء السادس(خطة التدريس للدور 
 : جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ادلرحلة

 : اإلختبار البعدي مهارة الكالم والكتابة مادة الدراسة
 : الشباب  ادلوضوع
 5: ل   الفصل

 : الثاين الفصل الدراسي
 دقائق 66:   احلصة

 م2612أبريل  4: األربعاء/ اليوم/التاريخ
 يار الكفاءةمع -أ 

 الشباب ". إمكاهنم عن تعبري أفكارىم ومشاعرىم باستخدام الصور عن ادلوضوع "
 الكفاءة األساسية -ب 

 الشباب ". اإلجادة يف إقامة الكالم الكتابة البسيطة بطريقة صحيحة عن " -1
 إلقاء ادلعلومات البسيطة عن " الشباب "بصحة. -2

 المؤشرات -ج 
 ". الشبابابة األسئلة ادلطروحة عن " قدرة الطلبة على إج -1
 "بصحة. الشبابقدرة الطلبة على إلقاء ادلعلومات البسيطة عن "  -2
 "بصحيحة. الشبابالكتابة عن " الكالم و قدرة الطلبة على  -3

 أهداف التدريس -د 
 بعد ما تابعتهم على التدريس، يتوقع من الطالب :

 لشباب "بصحيحة.ا أن ينطق ادلفردات أو العبارات عن " -1
 ". الشبابأن جييب األسئلة ادلطروحة عن ادلادة ادلدروسة فهي "  -2
 أن يتكلم ويكتب عن " الشباب "بصحيحة. -3

 استراتيجية التدريس -ه 
 النشاط األول تقوم ادلدرسة مبا يلي: -1

 تلقي ادلدرسة السالم والتحية. ( أ



 تنظيم الفصل  ( ب
 ج( تقرأ كشف احلضور 

 ادلدرسة ادلادة ادلاضية ويربط مبادة اليوم عن طريق السؤال واجلواب د( تقدمي
 النشاط الرئيسي تقوم ادلدرسة مبا يلي: -2

 تعرض ادلعّلمة عن اإلختبار القبلي وخطواتو. ( أ
 تقدمي ادلعّلمة الطالب األسئلة بوسيلة الصورة ادلوجودة عن "اجلوائز"  ( ب
ما يفهمو من وسائل التعليم كتابيا على شكل  تطلب ادلعّلمة لكل طالب أن يعرب (ج

 اإلنشاء احلر.  
 الطالب. د( تقدمي ادلعّلمة التفتيش على إجابة األسئلة

 النشاط األخري تقوم ادلدرسة مبا يلي: -3
 تقدمي ادلدرسة خالصة مادة الدرس. ( أ

 ختم ادلدرسة الدرس باحلمدلة.  ( ب
 وسائل التعليم -و 

 الصورة -
 القلم -
 لسبورةا -
 ورقة كتابة اإلنشاء -
 ورقة السؤال -

 إعطاء النتيجة  -ز 
 صحة إجابة األسئلة ادلوجودة -1
 فهم الطالب يف الفصل مدي أنشطة التعليم -2
 األسئلة من الطالب -3
 الواجبة ادلنزيلية -4

 

 
 



 

 

 وصف شفهيا مناسبا بالصورتين السابقتين ! - أ

كلمة. وقبل   26أمامك اآلن صورتني عن اجلوائز، وادلطلوب منك أن تصف ادلشهد على األقل 
 بع اخلطوات اآلتية :وصف الصورة شفويا ات

 ماذا ترى يف الصورتني السابقتني ؟  -1
 ىل حصلت على جائزة من قبل؟ يف أي رلال؟  -2
 ما اسم اجلوائز اليت تقدمها بالدك؟  -3
 ما اجملاالت اليت تقّدم فيها ىذه اجلوائز؟   -4

 
 وصف كتابيا مناسبا بالصورتين السابقتين ! - ب

 كلمة مستعينا بالصورتني السابقتني !  56يقل على أكتب موضوعا عن "اجلوائز" ال 
 

 
 

  



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف شفهيا مناسبا بالصورتين السابقتين ! -أ

كلمة. وقبل   26لى األقل أمامك اآلن صورتني عن الشباب، وادلطلوب منك أن تصف ادلشهد ع
 وصف الصورة شفويا اتبع اخلطوات اآلتية :

 ماذا ترى يف الصورتني السابقتني ؟  -5
 ىل عرفت أنواع الشباب على حسب زمانو؟ اذكر!  -6
 ما الفرق بينهم؟  -7
 ما ادلشكالت اليت تواجو الشباب؟  -8

 
 وصف كتابيا مناسبا بالصورتين السابقتين ! -ب

 كلمة مستعينا بالصورتني السابقتني !  56عن "الشباب" ال يقل على  أكتب موضوعا
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 فصل ل األول

   

 فصل ل اخلامس

 

 

 السيرة الذاتية
 لطفية عنايايت:    اإلسم 

 1984مارس  31: الموجنان،  مكان/تاريخ ادلالد
 : الشافعي احلاج  إسم األب

Desa Plosobuden No.30 RT. 02/RW.01 Deket-Lamongan:    عنوان

 :  السيرة التربوية الرسمية
 م1996، سنة TK Pembangunan Plosobuden حصلت على شهادة روضة األطفال يف  -1



 م1996، سنة MI Minhajul Huda Plosobudenادة ادلدرسة اإلبتدائية يف حصلت على شه -2
 م1999، سنة MTs N Model Babat Lamonganحصلت على شهادة ادلدرسة ادلتوسطة يف  -3
 MAK M PonPes KarangAsem Paciranحصلت على شهادة ادلدرسة الثانوية يف  -4

Lamongan م2662، سنة 
يف معهد حتفيظ القرآن للبنات ىيئة اإلرشاد فكالوجنان جاوا حصلت على شهادة احلفاظ  -5

 م2665الوسطى، سنة 
حصلت على شهادة السرجانا قسم اللغة العربية وآداهبا يف جامعة موالنا مالك إبراىيم  -6

 م2616اإلسالمية احلكومية ماالنج، سنة 
موالنا مالك إبراىيم حصلت على شهادة ادلاجستري قسم التعليم اللغة العربية يف جامعة  -7

 م  2612اإلسالمية احلكومية ماالنج، سنة 
 

 الخبرات في التعليم
كانت معلمة اللغة العربية يف معهد سونن أبفيل العايل جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  -1

 م2616-2669احلكومية ماالنج، سنة 
مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية كانت معلمة القرآن يف سونن أبفيل العايل جامعة موالنا  -2

 حىت اآلن 2667ماالنج، 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية مج اخلاص لتعليم اللغة العربية كانت معلمة يف الربنا -3

 احلكومية ماالنج
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